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Kynningarblað 
Rekstrarvörur, prentun, 
Svansvottun, flokkun og 
sjálfbær lífsstíll.

Olíuverslun Íslands hefur opnað rekstrar-
vöruverslun að Skeifunni 11. Verslunin 
 heitir Rekstrar land og þar fæst mikið úrval 
af  almennum rekstrarvörum fyrir  heimilið, 
 fyrirtæki og stofnanir. Má þar nefna pappírs-
vör ur, einnota vör ur, kaf f istof uvör ur, 
hreinlætis vörur, pappír, bleyjur, borðbún-
að, dúka, servíettur, kerti, plastpoka og margt 
f leira. Verslunin er sniðin að þörfum einstak-
linga sem og fyrir tækja. Rekstrarland er til 
að mynda tilvalinn viðkomustaður fyrir fólk 
í veislu hugleiðingum eða fyrir hinn daglega 
rekstur smærri og stærri fyrirtækja.

 „Við leggjum sérstaka áherslu á að vera með 
umhverfisvottaðar vörur og veita alhliða þjón-
ustu í kringum þær. Má þar nefna umhverfis-
vottaðar og ofnæmisprófaðar Bambobleyjur frá 
Abena, sem við skynjum mikla ánægju með,“ 
segir Hjalti Þór Halldórsson, sölufulltrúi fyrir-
tækjaþjónustu Olís. Hann segir sterkustu um-
hverfismerkin í versluninni vera  Svansmerkið 
og Evrópublómið. „En við erum líka með Bláa 
engilinn og FSC-merkið svo dæmi séu nefnd.“  

Hjalti segir að boðið sé upp á heildstæða 
umhverfisvottaða línu af hreinlætisefnum, 
pappírsvörum, og maíspokum. Jafnframt er 
mikið úrval af annars konar vörum á boð-
stólum, sem gefur viðskiptavinum val. „Þörf-
in fyrir umhverfis vottaðar vörur hefur sífellt 
verið að aukast og höfum við svarað þeirri eft-
irspurn með auknu úrvali og þjónustu. Þær eru 
líka á mjög samkeppnishæfu verði og sumar 
jafnvel ódýrari en hefðbundnar vörur. Það er 
þróun sem búið var að sjá fyrir og virkilega já-
kvæð.“

Hjalti segir verslunina litríka og skemmti-
lega og er starfsfólkið sérþjálfað í að veita 
greinargóðar upplýsingar um allar vörur.  
Verslunin er opin alla virka daga frá 8 til 18 og 
á laugar dögum frá 10 til 16.  

Umhverfisvænar rekstrarvörur
Olíuverslun Íslands opnaði rekstrarvöruverslunina Rekstrarland að Skeifunni 11 í byrjun sumars. Þar fæst mikið úrval af 
rekstrarvörum og er stór hluti þeirra með umhverfisvottun. Fyrir á Olíuverslun Íslands útibú um allt land sem hafa um langt árabil 
þjónustað bæjarfélög, fyrirtæki og einstaklinga.

Í versluninni 
fást meðal 
annars 
umverfis-
vottaðar- og 
ofnæmis-
prófaðar 
bleyjur. 
 MYND/GVA

„Þörfin fyrir umhverfisvottaðar 
vörur er sífellt að aukast og höfum 
við svarað þeirri eftirspurn með 
auknu úrvali og þjónustu.”

VISTVÆNIR RUSLAPOKAR
100% niðurbrjótanlegir úr maíssterkju, 

10 lítra, 25 stk. í pakka 

490 kr.

SALERNISPAPPÍR
8 rúllur í pakka, 

umhverfisvottaður, 

húðofnæmisprófaður, 

eyðir lykt, stíflar ekki lagnir.

738 kr.

HÚÐÁBURÐUR
án ilms, 200 ml
490 kr.
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GLERHREINSIR
með dælu, 750 ml
599 kr.

ml

VISTVÆNAR VÖRUR
Í Rekstrarlandi finnurðu mikið úrval af vistvænum og vottuðum vörum.

MILD HÚÐ- 
OG HÁRSÁPA
til daglegra nota, 
lágt ph-gildi (4,5) 
396 kr.
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Umslag hefur séð um að prenta, árita, dreifa og 
póstleggja gögn fyrir fyrirtæki í rúmlega tuttugu 
ár. Viðskiptavinir okkar eru m.a. bankar, lífeyris-
sjóðir, tryggingafélög og kortafyrirtæki. Við viljum 
sýna gott fordæmi í allri okkar vinnslu og hófum 
árið 2011 undirbúning að því að fá Svansvottunina. 
Vottunina fengum við í mars árið 2012,“ útskýrir 
Ingvar Hjálmarsson, gæðastjóri hjá Umslagi.

Svansvottunin nær yfir alla starfsemi fyrir-
tækisins og segir Ingvar vel fylgst með að reglum 
sé fylgt.

„Við tryggjum að öll efni sem við notum við prent-
unina séu vistvæn, allur farvi, hreinsiefni á vélarnar 
og allur pappír sem við notum sé vistvænn og blóm- 
eða Svansmerktur sé þess kostur.  Einnig fer allt efni 
frá okkur í eyðingu hjá viðurkenndum aðilum. Við 
viljum geta sannað fyrir okkur og okkar viðskipta-
vinum, að við fylgjum vottuninni út í ystu æsar. 

Það er hluti af mínu starfi sem gæðastjóri að gæta 
að því að starfsemin uppfylli þessar kröfur í samráði 
og samvinnu við starfsmenn Umslags. Við  kynntum 
vottunina fyrir starfsfólkinu reglulega, meðan á 
henni stóð og hér eru allir  meðvitaðir um það hvað 
Svansvottunin þýðir,“ útskýrir Ingvar. Hann segir 
þó að ekki megi sofna á verðinum. Fram undan 
séu breytingar á kröfum Svansmerkisins sem m.a. 
prentsmiðjur verði að fylgjast með.

„Kröfurnar sem gerðar eru til prentþjónustu verða 
hertar. Það þýðir að þær prentsmiðjur sem komnar 
eru með vottunina þurfa að endurskoða enn  frekar 
sína starfsemi. Vottunin okkar rennur út árið 2014 
og nú er unnið að því að endurnýja hana með nýjum 
formerkjum. Við reynum sífellt að skila sem bestri 
vinnu og sem dæmi má nefna að Umslag er eina 
fyrirtækið í prentiðnaði í dag sem  fengið hefur ISO-
27001 öryggisvottunina. Það er í raun áframhald á 
okkar stefnu að vinna ávallt eftir stöðlum sem sanna 
og sýna að þetta fyrirtæki hugsar um hag sinna 
 viðskiptavina og um hag umhverfisins.“

Hugsa ávallt um hag umhverfis
Prentsmiðjan Umslag fékk vottun norræna umhverfismerkisins Svansins til staðfestingar á góðum árangri í umhverfismálum 
árið 2012. Ingvar Hjálmarsson segir það markmið fyrirtækisins að hugsa ávallt um hag viðskiptavina sinna og umhverfisins.

Umslag hefur séð um að prenta, dreifa og póstleggja gögn fyrir fyrirtæki 
í tuttugu ár. Umslag fékk Svansvottun árið 2012 og er eina prentsmiðjan 
hér á landi með ISO-27001 öryggisvottun. MYND/GVA

Markmið fyrirtækisins 
er að hugsa ávallt um 
hag viðskiptavina og 
um hag umhverfisins.

Þótt Íslendingar hafi komið að 
stofnun Svansins árið 1989, 
opinberu umhverfismerki 

Norðurlanda, var það ekki fyrr en 
árið 2008 sem kraftur var settur í 
Svansvottun íslenskra  fyrirtækja 
og stofnana. Í dag eru 25 íslensk 
fyrirtæki og stofnanir úr  ólíkum 
atvinnugreinum með Svans-
vottun og fjölgar þeim jafnt og þétt 
sem sækja um hana að sögn Elvu 
 Rakelar Jónsdóttur, teymisstjóra 
hjá Umhverfisstofnun. „Það varð 
mikil breyting hér á landi árið 2008 
þegar tekin var formleg ákvörðun 
hér á landi um að hrinda af stað 
oddaflugi Svansins. Settur var 
 mikill kraftur í verkefnið og meðal 
 annars ráðinn starfsmaður í verk-
ið. Að öllu jöfnu erum við með 10-15 
umsóknir í gangi á hverjum tíma og 
gefum að jafnaði út 4-5 leyfi á ári. 
 Þannig hefur vöxturinn hér verið 
með svipuðum hætti undanfarin 
ár og þegar hin  Norðurlöndin hófu 
þessa vinnu.“

Að sögn Elvu er ótrúlega  margir 
kostir við að öðlast  Svansvottun. 
„Það er auðvitað misjafnt eftir 
 fyrirtækjum og í hvaða atvinnu-
grein þau starfa. Í greinum þar 
sem ríkir mikil samkeppni, eins og 
meðal prentsmiðja og ræstingar-
þjónusta, hefur Svansvottun skipt 
miklu máli því þegar opinberir 
 aðilar eru með útboð eru oft  gerðar 

umhverfiskröfur. Þar standa Svans-
fyrirtækin eðlilega mun betur að 
vígi en önnur.“

Hún nefnir einnig hótel og veit-
ingastaði og önnur fyrirtæki sem 
stíla inn á erlenda ferðamenn. 
„Stórar bókunarstofur  erlendis eru 
í ríkari mæli farnar að gera  kröfur 
um umhverfisvottun og því eru 
bæði hótel og farfuglaheimili auk 
veitingastaða hérlendis farin að 
huga meira að þessum málum. 
Fyrir utan þessa þætti snýst þetta 
almennt um ímynd fyrirtækisins. 
Mörg þeirra telja sig hafa verið að 
vinna gott umhverfisstarf og vilja fá 
staðfestingu á því.“

Svanurinn er fyrirmynd
Þótt Svanurinn sé eingöngu 
 norrænt umhverfismerki hefur 
hróður hans borist víða að sögn 
Elvu. „Svanurinn þykir fyrir-
myndar umhverfismerki á heims-
vísu og margir horfa til hans. Það 
er búið að vera við lýði í  langan 
tíma og virkar mjög vel enda 
 trúverðugt og áreiðanlegt merki. 
Önnur sambærileg umhverfis-
merki í heiminum, til dæmis 
 Evrópublómið, líta til Svansins 
sem fyrirmyndar.“

Að sögn Elvu einskorðast um-
ræðan um umhverfismál  hérlendis 
í mörgum tilfellum við náttúru-
vernd. „Umræðan um náttúru-

vernd er nauðsynleg og brýn 
en það er svo margt annað sem 
 tengist umhverfismálum. Þar má 
til dæmis nefna hvernig við getum 
breytt neytendahegðun, hvernig 
 iðnaður getur breytt framleiðslu-
aðferðum sínum og hvaða efni eru 
notuð í neysluvörur. Það er enda-
laust verið að framleiða ný efni á 
hverjum degi og eftirlitsaðilar eiga 
mjög erfitt með að fylgja þessum 
hraða eftir. Því er skynsamlegt að 
styðjast við umhverfismerki sem 
tryggja að búið er að takmarka 
vafasöm efni, til hagsbóta fyrir 
neytendur.“ 

Svansmerkið snýr auðvitað 
ekki bara að fyrirtækjum  heldur 
eru neytendur hérlendis að verða 
æ meðvitaðri um kosti þess að 
kaupa vottaðar vörur að sögn 
Elvu. „Við höfum líka reynt að 
leggja áherslu á þennan þátt í 
starfi okkar og þar höfum við ein-
blínt á nýbakaða foreldra. Börn 
eru auðvitað viðkvæmari en full-
orðnir og því skiptir miklu máli 
að huga vel að vali á þvottaefni, 
sápum, bleyjum og leikföngum 
svo dæmi séu tekin. Það er því í 
raun mjög skynsamlegt fyrir for-
eldra að velja slíkar vörur. Þær fást 
líka í svo mörgum  verslunum í 
dag að ekki er lengur þörf á að fara 
í sérverslanir til að kaupa þær. Það 
er mjög jákvætt skref.“ 

Svanurinn kemur víða við 
Þeim fjölgar fyrirtækjum og stofnunum hérlendis sem taka upp Svansvottun. Fyrirtæki af öllum stærðum og úr ólíkum 
atvinnugreinum sækja um vottunina sem getur skipt miklu máli við þátttöku í opinberum útboðum. Hinn almenni neytandi 
hérlendis er einnig farinn að huga meira að Svansvottuðum fyrirtækjum og vörum. 

„Svanurinn þykir fyrirmyndar umhverfismerki á heimsvísu og margir horfa til þess,“ segir 
Elva Rakel Jónsdóttir, teymisstjóri hjá Umhverfisstofnun. MYND/GVA 
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Breytt sorphirða hefur verið  innleidd 
í Reykjavík. Innleiðingin fór fram í 
 áföngum og lauk í maí. Nú eiga allir 
 Reykvíkingar að flokka endurvinnan-
legan pappír; ýmist í bláa tunnu eða bláan 
grenndargám.

Það er um að gera að taka skrefið til 
fulls og flokka plastið líka. Velji íbúar 
græna tunnu er bæði hægt að setja í hana 
plast og pappír en annars er hægt að fara 
með plast í grænan grenndargám.

Ýmsum vex flokkunin í augum og 
sumir telja sig ekki hafa pláss til að flokka. 
Með góðu skipulagi er þó auðveldlega 
hægt að koma því við. 

Með mjóum ruslafötum (sem meðal 
annars fást í IKEA) má koma þremur fyrir 
í hefðbundnum vaskaskáp. Í þær er hægt 
að flokka plast, pappír og almennt rusl. 
Flöskur og dósir eru svo settar í körfu eða 
poka til hliðar. 

Plássið í vaskaskápnum má nýta til 
fulls með því að festa upp hillu fyrir 
hreinsiefni, uppþvottabursta, svampa og 
fleira í þeim dúr fyrir ofan föturnar. 

Það geta allir flokkað

Það er vel hægt að flokka þó plássið sé af skornum skammti. Hér er 
almennt rusl, pappír og plast flokkað í einum vaskaskáp. Með því að 
hengja upp litla hillu inni í skápnum er líka hægt að koma hreinsi-
efnunum fyrir.

Við hjá hjá Alta höfum  aðstoðað 
fyrirtæki við að uppfylla  kröfur 
Svansins frá árinu 2006,“ segir 
Hulda Steingrímsdóttir umhverfis-
fræðingur hjá Alta. Hulda segir 
Svansmerkið standa fyrir ákveðinn 
trúverðugleika enda rótgróið merki 
á Norðurlöndunum. Hér á Íslandi 
eigi merkið þó styttri sögu. 

„Hér á landi voru lengi vel ein-
ungis fjögur til fimm fyrirtæki 
með Svansvottun. Markaðurinn 
þekkti ekki svansmerkið og skildi 
ekki í hverju það fólst. Árið 2008 
 aðstoðuðum við  Umhverfisstofnun 
við áherslubreytingar í Svansvott-
uninni og síðan þá hefur orðið 
 sprenging. Fyrirtækjum með 
Svansvottun fjölgaði úr fjórum til 

fimm upp í tuttugu og þrjú. Það 
hefur líka sitt að segja að fyrir-
tæki standa frammi fyrir kröfum 
frá opinberum aðilum sem vilja að 
fyrirtæki uppfylli þessi skilyrði,“ 
 útskýrir Hulda.

Hún segir til mikils að vinna 
fyrir fyrirtæki að fá umhverfis-
vottun Svansmerkisins. Ferlið sé 
ekki síður öflugt verkfæri til að taka 
til í  rekstrinum.

„Það er mjög gagnlegt að skoða 
reksturinn allan með  þessum 
augum og greina tækifæri til hag-
ræðingar. Þetta snýst ekki bara 
um að vernda umhverfið heldur 
 einnig um að fara vel með, horfa í 
magn og notkun, og það  skilar sér 
í  hagkvæmari rekstri. Oft eru þetta 

aðgerðir sem fólk hefur  hreinlega 
ekki hugleitt en þegar farið er að 
skoða vinnsluna kemur ýmis-
legt fram. Breytt verklag til dæmis 
og  ýmislegt sem setið hefur á 
 hakanum kemst í verk og svo 
 framvegis. Það fylgir þessu ferli 
 tiltekt til lengri tíma en Svanurinn 
slær ekki af gæðakröfum.

Við hjá Alta höfum  aðstoðað fjöl-
mörg fyrirtæki sem starfa við mis-
munandi þjónustu.  Öll fyrir tæki 
sem við höfum unnið með hafa 
upplifað stolt og árangur af  þessari 
endurskoðun og öll eiga þau dæmi 
í fórum sínum um  sparnað. Sá 
sparnaður skilar sér einnig til 
þeirra sem kaupa þjónustuna.“ Sjá 
nánar á www.alta.is

Til mikils að vinna
Ráðgjafarfyrirtækið Alta aðstoðar fyrirtæki m.a. við að fá Svansmerkið, 
vottun um umhverfisvæna starfsemi og þjónustu. Hulda Steingrímsdóttir 
umhverfisfræðingur segir ferlið skila aukinni hagræðingu í rekstri.

Hulda Steingrímsdóttir, umhverfisfræðingur og starfsmaður Alta, segir fyrirtæki ekki síður geta hagrætt í rekstri með Svansvottun.
MYND/GVA

Auðvitað væri draumurinn að 
vera sjálf bær,“ segir Margrét 
Rós Harðardóttir sem býr ásamt 
 eiginmanni sínum, Matthias 
Wörle, og tveimur sonum þeirra 
í Berlín. Hjónin hafa í samein-
ingu tamið sér skapandi lífsstíl. 
„Okkar draumur er að geta líka 
ræktað allt sjálf en þar sem við 
búum í miðborg Berlínar er það 
aðeins flóknara í framkvæmd. En 
við erum með kryddjurtir í glugg-
unum og kaupum ekki safa  heldur 
búum sjálf til saftir og síróp.“

Heimagert brúðkaup
Margrét Rós og Matthias giftu 
sig síðasta sumar og þau lögðu 
áherslu á að sem mest í  veislunni 
væri heimagert. „Auðvitað gátum 
við ekki gert allt sjálf, en við 
reyndum að gera sem mest. Til 
dæmis ræktaði tengdamóðir mín 
blómin fyrir brúðkaupið og við 
bjuggum líka til allar skreytingar-
nar sjálf.“ 

Búa til jólagjafirnar
Margrét Rós er myndlistarkona 
og Matthias grafískur hönnuður. 
„Við erum náttúrulega menntuð í 
því að búa til hluti, svo við búum 
yfir kunnáttu til að endurnýta alls 
kyns afganga til að búa til hitt og 
þetta,“ segir Margrét Rós. „Í fyrra 
gáfum við til dæmis bara heima-
gerðar jólagjafir.“

„Hér í Berl ín höf um v ið 
 auðvitað mjög mikla möguleika. 
Hér er hægt að tína hnetur og 
ávexti og ýmislegt f leira. Heima 
var ég í mun meiri tilraunastarf-
semi. Ég bjó til síróp úr hvönn, 
fíf lum, greni og mest úr lúpínu. 
Fyrir jólin bjuggum við til um-
búðir og merkimiða á allt saman. 
Gjöfin það árið samanstóð af 
tveimur tegundum af sírópi, blá-
berjasultu, krækiberjasaft, þurrk-
uðu tímíani, alls kyns þurrkuðum 
jurtum sem hægt var að nota sem 
te og svo bökuðum við biscotti. 
Þessi gjöf sló rækilega í gegn,“ 
segir Margrét Rós og brosir breitt. 

Laga sig að umhverfinu
Margrét Rós segir mikilvægt að 
laga sig að umhverfi sínu hverju 
sinni. „Nú búum við í Berlín og 
undanfarið höfum við verið að 
tína mírabellu-plómur. Tengda-
móðir mín kom svo með þá hug-
mynd að sulta þær, sjóða þær 
í krukkum með sykri svo þær 

geymist vel. Úr þessu gerum við 
ís handa Óskari, eldri syni okkar.“ 

Hugmyndafræði sjálf bærn-
innar er talsvert útbreiddari í 
Þýskalandi og Margrét Rós hefur 
lært mikið af Þjóðverjum. „Fyrst 
þegar ég kynntist tengdafjöl-
skyldunni minni fannst mér þau 
bara vera nísk,“ segir hún og hlær. 
„En nýtni er ekki það sama og 
níska. Nýtni er að ganga vel um 
 náttúruna.“

Í krafti fjöldans
Margrét Rós hvetur fólk til að 
staldra við og hugsa í neyslu-
samfélaginu sem við búum í á 
 Íslandi. „Þú þarft ekki endilega 
að breyta öllu, en ef allir breyta 
einhverju, þá breytist mikið. Það 
er til dæmis gott að hafa í huga, ef 
eitthvað vantar, að athuga hvort 
nýta megi það sem til er, áður en 
farið er út í búð að kaupa nýtt. Og 
ef ekki, þarf þá endilega að kaupa 
það nýtt eða væri í lagi að kaupa 
það notað? Þetta skiptir allt máli.“

Lífið á að veita gleði
Hún segir lykilinn felast í að 
hafa gaman af sjálf bærninni. 
„Þetta er okkar áhugamál. Öðru 
fólki finnst þetta vera vesen, en 
við gerum þetta því það veitir 
okkur ánægju,“ útskýrir  Margrét 
og hvetur fólk til þess að finna 
 leiðir til sjálfbærni. „Ekki endi-
lega gera nákvæmlega það sem 
ég geri. Finndu út hvar þitt áhuga-
svið liggur og hvað myndi veita 
þér ánægju að gera. Haltu svo 
áfram þaðan. Ánægjan mun bara 
aukast,“ segir Margrét Rós og 
bætir brosandi við. „Lífið á ekki 
að vera f lókið heldur veita okkur 
hamingju og gleði.“ - hþó

Búa til síróp
Margrét Rós Harðardóttir myndlistarkona býr í 
Berlín og dreymir um sjálfbærni. Hún notar 
auðlindir náttúrunnar til þess að framleiða síróp og 
saft, auk þess sem gjafir eru heimagerðar.

Margrét Rós Harðardóttir myndlistarkona

Í brúðkaupi hjónanna var boðið upp á heimagert síróp og skreytingar allar heimagerðar.


