Hringrásarhagkerfið
á Íslandi

Kynningarefni fyrir íslensk
fyrirtæki um hringrásar
hagkerfið á Íslandi.

Hringrásarhagkerfið
á Íslandi
				

Tekur þú ábyrgð?

Framleiða

Nota

Taka

Nota

Henda

Endurnýja

Hringrásarhagkerfið
Núverandi línuleg auðlindanotkun miðar
að því að framleiða – kaupa – nota – h
 enda
– kaupa nýtt. Þessi nálgun er ósjálfbær.
Hringrásarhagkerfið miðar að því að end
urskilgreina vöxt með áherslu á jákvæðan
ávinning samfélagsins. Neytendur eru með
vitaðri um hvaða áhrif framleiðsla hefur á
umhverfið og fyrirtæki þurfa í auknum mæli
að svara kalli þeirra um ábyrgari framleiðslu
og neyslu. Þannig þurfa fyrirtæki að aðlaga
starfsemi sína með eftirfarandi meginreglur
að leiðarljósi:
w Hanna burtu úrgang og mengun
w Halda hráefni og vörum í notkun
w Endurnýja vistkerfin

Umskipti í hringrásarhagkerfi ná ekki aðeins
til breytinga sem miða að því að draga úr
neikvæðum áhrifum á umhverfið. Þau tákna
einnig kerfisbundna breytingu sem skapar
atvinnu- og efnahagsleg tækifæri og veitir
um leið umhverfislegan og samfélagslegan
ávinning.
Þau fyrirtæki sem sjá þessi tækifæri og grípa
þau munu skipa sér í sess þeirra sem ná
samkeppnisforskoti til framtíðar, að sjá hag
þess að fylgja vöru eða þjónustu frá vöggu
til vöggu í stað vöggu til grafar.

q Hefur þitt fyrirtæki sett sér
stefnu varðandi sjálfbærni
eða hringrásarhagkerfið?
q Hefur þitt fyrirtæki sett sér
markmið til að minnka kolefnisspor og auka jákvæð samfélagsáhrif?
q Hefur þú borið þitt fyrirtæki saman við
önnur fyrirtæki í samskonar grein sem eru
leiðandi í sjálfbærni og umhverfisvænum
lausnum?
q Er hægt að læra af reynslu erlendra fyr
irtækja sem eru leiðandi í sínum atvinnu
geira?

Fiðrildamódelið
Leiðir að hringrás

Fiðrildamódelið er góð leið til að útskýra
hvernig hringrásarhagkerfið virkar.
Miðja myndarinnar táknar hið hefðbundna
línulega módel þar sem auðlindir eru nýttar
til að framleiða vöru, hún flutt, seld og að
lokum fargað, oftar en ekki á ruslahaugana.
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Endurvinnsla er þar hluti af
kerfinu en ætti í raun að vera
síðasti
valkosturinn.
Með
endurvinnslu
er
töpuð
vinnan og orkan sem fer í að skapa
upphaflegu vöruna og eingöngu
hráefnið nýtist.
Betra væri að endurframleiða
vöruna, en þá er hún uppfærð eða
gerðar endurbætur á henni þannig
að hún jafnast á við nýja vöru.
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Ólífræni hlutinn felst í því að viðhalda
heilindum og hæstu nýtni hráefnan
na sem nýtt eru..
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Sem dæmi má nefna að
hægt er að gera lífrænt
eldsneyti úr matarafgöng
um. Það hráefni sem ekki
er hægt að nota þannig
er hægt að endurnýja af
tur í náttúrunni með því að
nota það sem áburð fyrir til
dæmis. landbúnað.
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Módelið skiptist í tvennt; lífrænan hluta og
ólífrænan hluta.

Í hringrásarhagkerfinu er
hins vegar leitast eftir því að
halda sem lengst orkunni
sem fer í að vinna hráefnið
inni í kerfinu.

i

Hringrásarhagkerfið leitast við því að bjarga
hráefni frá því að verða úrgangur á haugun
um og halda því lengur inni í virðiskeðjunni.

Í lífræna hringnum eiga
heima lífræn hráefni, t.d.
matur og náttúruleg fata
efni eins og bómull og
silki. Auðveldara er að
endurheimta
þessi
næringarefni því lífræn
hráefni
brotna
niður
náttúrulega.
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Nú
þegar
eru
vörur
endurnýttar þegar verslað er til
að mynda í Góða hirðinum eða
loppubúðum. Þannig sparast talsverð
orka sem færi annars í framleiðslu og
flutning á nýjum vörum.
Að lokum er nauðsynlegt að
hægt sé að gera við vöruna og
þannig viðhalda nýtni vörunnar með
auðveldu viðhaldi.

Endurhönnum
framtíðina
Í upphafi skyldi endinn skoða

Hönnun er byrjunarpunkturinn í
hringrásarhagkerfinu. Til að hanna
vöru eða þjónustu í hringrás þarf að
horfa á allan líftíma hennar, frá því
hvaðan hráefnið kemur þar til hvert
varan fer þegar hún lýkur nýtilegum
tíma sínum.
Í línulegu kerfi er vaninn að hönnuður
beri ábyrgð á útliti og notagildi vör
unnar en hugsi ekki endilega um
hvað verður um vöruna og áhrif af
henni eftir að notandi vöru hefur tekið
við henni.
Að hanna í hringrás felst í því að vita
hvað verður um vöruna þegar hún
hefur lokið nýtanlegum tíma sínum.
Hvað gerist þegar varan virkar ekki
lengur sem skyldi? Er möguleiki að
skipta út hlutum og gera við hana?
Er hægt að breyta viðskiptamódeli
nu og leigja frekar vöruna út, þannig
hámarka nýtni hennar? Er hún endur
vinnanleg eða fer hún í endursölu?
Hringrásarhönnun snýst um að þora
að hugsa hlutina öðruvísi og skora á
fólk að endurskoða hugmyndir sínar
um hvaða þarfir það hefur, hvaðan
hlutirnir koma og hvar þeir enda.
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q Hvar í hönnunarferlinu
hefur varan mest áhrif
á umhverfið?
q Er mögulegt að minnka
þessi áhrif?
q Er mögulegt að skipta út hlutum í
vörunni svo hægt sé að nýta hana
lengur?
q Er hægt að leigja vöruna út og
hámarka nýtingu hennar með
viðhaldi og þjónustu?
q Veistu hvað verður til þess að var
an þín endar í ruslinu?

Vara og
þjónusta
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á

q Býður þitt fyrirtæki upp á
vöruábyrgðir til að tryggja
endingu vöru?
q Upplýsir þú viðskiptavini
þína hvernig farga má
vörunni á ábyrgan hátt?
q Getur þú tekið við henni og endur
nýtt?
q Upplýsir þú viðskiptavini um kolefnis
spor vörunnar og uppruna hennar?
q Hvernig er tekist á við vöruskil í þínu
fyrirtæki? Getur neytandi skilað vör
unni aftur í verslun til endursölu eða
skipt upp í nýja vöru?
í verki
s

Ert þú tilbúin/n fyrir framtíðina?

Könnun Accenture frá 2019 gefur til k
 ynna
að neytendur líta í auknum mæli til um
hverfisvitundar þeirra fyrirtækja sem þau
versla við. 80% neytenda telja að það sé
mikilvægt eða mjög mikilvægt að fyrir
tæki bjóði upp á umhverfisvænar vörur.
Hvernig er þitt fyrirtæki undir það búið að
mæta aukinni eftirspurn eftir vörum og
þjónustu þar sem umhverfisvitund er í for
grunni?
Hringrásarhagkerfið snýst um hagnýtar
lausnir á raunhæfum vandamálum. Ef þitt
fyrirtæki ætlar að ná til ört stækkandi hóps
neytenda sem sækist eftir vörum og þjón
ustu sem uppfyllir kröfur þeirra um sjálf
bærni þarf að fara að hugsa í nýjum lausn
um. Tækifærin eru út um allt, það þarf bara
að grípa þau.
Getur t.d. verið að leiðin í átt að hringrás í
þínu fyrirtæki sé að selja þjónustu en ekki
vörur?

Vissir þú ...

að
rafbúnaðarframleið
andinn Philips hefur unnið
með hönnuðum að lýs
ingarlausn þar sem bún
aðurinn er í eigu Philips
sem þjónustar hann fyrir
notandann.
Notandinn
greiðir þá fyrir notkun og getur upp
fært eða minnkað við búnaðinn eftir
þörfum. Ávinningur Philips er því sá að
búnaðurinn hafi sem lengstan líftíma
og auðvelt sé að viðhalda honum.

Grænar
fjárfestingar
Nýr valkostur í fjármálum

Græn fjármögnun er orðin ein vinsælasta
leiðin fyrir fyrirtæki til að fjármagna sinn
rekstur og græn verkefni. Ekki að ástæðu
lausu þar sem fjárfestar skilja mikilvægi
grænna fjárfestinga.
Í samhengi við græna fjármögnun horfa fjár
festar einnig til svokallaðra UFS viðmiða, þ.e.
umhverfismála, félagslegra þátta og stjórn
arhátta.
Þá horfa fjárfestar einnig til þess hvort fyrir
tæki sem þeir fjárfesta í vinni að framgangi
heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna.
Fyrirtæki sem innleiða með góðum hætti
UFS viðmið geta orðið verðmætari og vekja
athygli fjárfesta sem stunda ábyrgar fjárfest
ingar.
Hugtakið sjálfbærar fjárfestingar hefur fest
sig í sessi og með því er átt við fjármálaþjón
ustu og fjárfestingar þar sem tekið er tillit til
áðurnefndra UFS viðmiða.

UFS viðmið

Græn skuldabréf

ICMA – alþjóðleg samtök aðila á verðbréfa
markaði hafa útbúið leiðbeinandi viðmið
unarreglur og verklag um hvernig halda á
utanum græn verkefni (GBF - e.green bond
framework). Markmiðið með þeim er að
auðvelda fjárfestum að meta fjárfestinga
kosti og koma í veg fyrir grænþvottun (e.
greenwashing), þ.e. koma í veg fyrir að neyt
endur séu látnir halda að einhver vara sé
umhverfisvæn þegar hún er það ekki.

Umhverfislegir þættir
w
w
w
w
w

Losun gróðurhúsalofttegunda
Mildun loftslagsáhættu
Orkunotkun
Umhverfisstarfsemi
Vatnsnotkun

Félagslegir þættir
w
w
w
w
w

Aðgerðir gegn mismunun
Barna- og nauðungarvinna
Hnattræn heilsa og öryggi
Kynjafjölbreytni
Mannréttindi

Stjórnarhættir
w
w
w
w
w

Samkvæmt skilgreiningu ICMA eru græn
skuldabréf í eðli sínu hefðbundin skulda
bréf en söluandvirði þeirra er eyrnamerkt
ákveðnum umhverfisvænum verkefnum og
þurfa að samræmast fjórum grunnstoðum
GBP um græn skuldabréf.

UFS kaupaukar
Persónuvernd
Siðferði og aðgerðir gegn spillingu
Sjálfbærniskýrsla
Starfsvenjur við upplýsingagjöf

Vissir þú ...

að Landsvirkjun gaf út
fyrsta íslenska græna
skuldabréfið fyrir banda
ríkjamarkað og eftirspurn
in varð mjög mikil. Reykjavíkurborg og
Orkuveitan hafa einnig gefið út græn
skuldabréf til að fjármagna umhverf
isvænar byggingar, hjólastíga, LED
ljósastaura, innviði sem tengjast raf
bílum og önnur verkefni sem hafa
jákvæð umhverfisáhrif.

GBP

(green bond priciples)

w Skilgreina þau grænu verkefni sem
söluandvirði skuldabréfanna á að
fjármagna.
w Sýna fram á hvaða umhverfislega
ávinning verkefnið hefur í för með
sér.
w Greina frá því hvernig söluandvirði
skuldabréfanna verður ráðstafað.
w Upplýsa fjárfesta a.m.k. árlega um
umhverfisáhrif og framvindu verk
efnisins.

Framleiðsla

q Hefur þitt fyrir
tæki sett sér
markmið hring
rása rh agk erfi s
ins um að lág	marka auðlindanotkun, þar
með talið myndun úrgangs?
q Hvað verður um þína vöru
þegar hún hættir að vera
nýtanleg?
q Ert þú að henda hráefnum
sem væri hægt að nýta í
nýja vöru?

Leggur þú þitt að mörkum?

Framleiðsluferli getur haft neikvæð áhrif á
umhverfið og myndun úrgangs. Það eitt að
forðast óhagkvæma úrgangsstjórnun get
ur skipt sköpum. Með því að huga að góðu
framleiðsluferli getur þú bætt þitt fram
leiðslustig, aukið nýsköpun og skapað ný
viðskiptatækifæri.

Hvað er til ráða?
Til að sjá til þess að plasti sé viðhaldið í
hringrásarhagkerfinu er ein leið að bæta
úrgangsstjórnunarkerfi og endurvinnslu og
huga að betri vöruhönnun sem tekur mið af
styttri endingu einnota umbúða.

Hráefni í
stað úrgangs

Verðmæt auðlind

q Hvað notar þitt
fyrirtæki mikið af
endurnýtanlegum
hráefnum?
q Er hægt að nýta af
ganga úr þinni framleiðslu í nýja vöru?
q Nýtir þú land- og sjóflutninga
fremur en flugflutninga til að
takmarka kolefnissporið?
q Reiknar þú út kolefnisspor á
flutningum þinna vara?
q Er notuð endurnýjanleg orka
og/eða hráefni til að framleiða
vörur þínar?

Hringrásarhagkerfið miðast
að því að eyða úrgangi að
mestu eða öllu leyti. Ýmis
tækifæri eru fyrir fyrirtæki
að hrinda slíku ferli í fram
kvæmd en hægt er að nýta
úrganginn sem hráefni i nýja
vöru eða þjónustu.

Hugmynd hringrásar geng
ur út á að loka efnislegum
hringjum með því að viðhalda
verðmæti vara, efna og auð
linda eins lengi og kostur er.
Þannig má draga úr fram
leiðslu úrgangs og sporna við
neikvæðum umhverfisáhrifum.

Hönnunarferlið spilar þar stórt
hlutverk en hanna þarf vöru
na þannig að lítill sem enginn
úrgangur falli til og sá sem
myndast fái þá endurnýjaða
lífdaga í annarri eða sams
konar vöru.

Úrgangur er í auknum mæli
talinn vera verðmæt auðlind
fyrir hagkerfi heimsins. Hlut
fall úrgangs sem endurunninn
er eykst dag frá degi og magn
úrgangs sem er urðaður er
óðum að minnka.
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Meginuppistaða þess úrgangs sem endar í
hafinu eru plastumbúðir, s.s. drykkjarflöskur
og plastpokar. Það getur svo tekið á bilinu
100 til 500 ár fyrir plastið að brotna niður í
náttúrunni!
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Íslenskt samfélag hefur þróað með sér
mikla aukningu á einnota plasti. Magn um
búðaplastúrgangs telst vera um 13.000 tonn
á ári eða 40 kg á hvern íbúa. Til að mynda
eru um 70 milljónir einnota plastpokar not
aðir hérlendis á ári hverju en að meðaltali er
hver plastpoki í höndum neytandans í um 25
mínútur!

Plastplan endurnýtir plast til að framleiða
t.d. skiljur fyrir kassana í Krónuninni.
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Plastframleiðsla hefur vaxið hratt og í heim
inum í dag eru framleidd um 300 milljónir
tonna af plasti á ári hverju. Frá því að plast
framleiðsla hófst af miklum þunga um miðja
síðustu öld þá hafa aðeins um 9% af 8,3 mill
jörðum tonna verið endurunnin en helming
ur alls plasts frá upphafi hefur verið fram
leiddur á síðastliðnum 15 árum. Af því er um
helmingur þess eingöngu nýttur einu sinni.
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Rakel Garðarsdóttir stofnaði snyrtivöru
fyrirtækið Verandi eftir að hafa starfað fyrir
samtökin Vakandi sem vinna að því að auka
almenna vitundarvakningu um sóun mat
væla. Verandi er snyrtivörufyrirtæki sem
sérhæfir sig í vörum sem stuðla að vellíðan
og slökun. Þau stefna að því að hafa engin
neikvæð áhrif á umhverfið með vörunum
og trúa því að hráefni sem eru slæm fyrir
umhverfið sé einnig slæm fyrir líkamann.
Vörurnar eru því bæði góðar fyrir húðina
og umhverfið.
Verandi nýtir náttúruleg efni eins og þara,
salt, kaffi og olíur í sínar vörur. Mikið af hráefn
um sem annars hefðu endað sem úrgangur
koma frá samstarfsaðilum á Íslandi, meðal
annars kaffi frá veitingastað IKEA, kræki
berjahrat frá Völlum, gúrkur frá Laugalandi,
kakóbaunir frá Omnom, bygg frá Móður jörð
og bjórger frá Ölgerðinni.
Vegna breyttra löggjafa er orðið dýrara að
urða lífræn hráefni og með áframhaldandi
þróun í þessum málaflokki verður sú leið á
endanum ólögleg. Því er mikið tækifæri til
að nýta þessi góðu hráefni í vörur.

Þó hráefni hafi lokið upprunalegum nýtan
leika má sannarlega nýta það á annan hátt.
Kaffikorgur heldur enn miklu af virkum efn
um eða allt að 90% koffeinstyrk. Þó þessi
kaffikorgur myndi ekki laga gott kaffi er hægt
að nýta hann í skrúbb sem er frábær fyrir
húðina.
Gúrkur hafa lengi verið notaðar til að kæla
augu. Þær eru fullar af vitamínum sem
nýtast til að halda húðinni ferskri og auka
raka hennar.
Varan er framleidd á Grenivík og er það
stefna Verandi að halda framleiðslunni á
Íslandi. Það er gert bæði til þess að spara
mengun við flutning en einnig til að stuðla
að fjölbreyttu atvinnulífi til framtíðar á Íslandi.

Matvöruverslunin Krónan hefur verið starf
rækt á Íslandi frá árinu 2000. Fyrirtækið
hefur í seinni tíð látið vel að sér kveða í
umhverfismálum og hefur markvisst horft
inn á við sem og leitað til viðskiptavina um
hvernig gera megi betur í málum er um
hverfi okkar varðar.
Meðal þeirra umbóta sem gerðar hafa
verið má nefna að verslunin hætti notkun
á smápokum úr plasti í grænmetisdeildum
sínum. Einnig skipti Krónan út öllum plast
pokum fyrir sykurreyrpoka sem eru að fullu
endurvinnanlegir. Til stendur þó að taka
alla poka úr notkun í verslunum á næstu
misserum. Með lágmörkun á orkunotkun,
matarsóun og flokkun sorps var Krónan
síðan fyrst íslenskra verslana til að öðlast
Svansvottun.

Stöðug þróun á sér stað í fyrirtækinu hvernig
gera megi betur í umhverfismálum og hóf
verslunin meðal annars það framtak árið
2019 að opna fyrir afpökkunarborð þar sem
viðskiptavinum gefst færi á því að koma
með óþarfa plast- og pappaumbúðir sem
síðan fara áfram til endurvinnslu. Fyrirtækið
hóf samvinnu sama ár við íslenska fyrirtækið
Plastplan sem tók við því plasti sem safn
aðist saman og því gefinn nýr tilgangur í
rekstri Krónunnar. Meðal þess má nefna að
gerðir verða verðlaunapeningar úr plasti
sem veittir verða ungum iðkendum á næsta
knattspyrnumóti sem Krónan er styrktaraðili
að.
Árið 2020 hóf Krónan samstarf við endur
vinnslufyrirtækið Pure North Recycling sem
sérhæfir sig í endurvinnslu á plasti og er eina
fyrirtækið hérlendis sem endurvinnur plast
að fullu. Þannig endurnýtir verslunin allt
það plast sem kemur inn á sem umhverfis
vænastan hátt. Með þessu móti á verslunin
stóran þátt í að minnka sitt kolefnisfótspor
og vera leiðandi í átt að hringrásarhagkerfi.
Versluninni hlotnaðist sá heiður í apríl
2019 að vera veittur „Kuðungurinn“ sem
er viðurkenning Umhverfisráðuneytisins á
framlagi fyrirtækja og stofnana sem hafa
staðið fram úr hvað umhverfismál varðar.

Hringrás
í verki
Hringrás
í verki
Græna trektin auðveldar söfnun á notaðri
steikingarolíu og fitu sem annars yrði úr
gangur. Úrgangurinn sem safnast saman
er síðan nýttur til framleiðslu á lífdísel sem
meðal annars nýtist sem eldsneyti á strætis
vagna og í jarðgerð.
Vistorka er fyrirtæki sem staðsett er á Ak
ureyri sem hefur það að leiðarljósi að beita
sér fyrir umhverfisvænni framleiðslu elds
neytis með sjálfbærri nýtingu þess hráefnis
sem fellur til í nærliggjandi umhverfi Ak
ureyrar.

Ávinningurinn af verkefninu er fjölþættur
og dreifist víða. Hagur veitufyrirtækjanna er
sá að úrgangurinn fer ekki í fráveitukerfið,
hagur veitingastaða er jákvæð umhverf
isímynd, hagur einstaklinga er einnig fram
lag til umhverfismála og einnig að fá ekki fitu
í lagnir húsanna.

Í samstarfi Orkeyjar, Norðurorku, Orkuseturs,
Vistorku og Terra varð til verkefnið Græna
Trektin – Orka úr eldhúsinu en verkefnið var
sett á laggirnar árið 2016.

Samfélagsleg áhrif eru ekki síður mikilvæg
þar sem umhverfisvænt eldsneyti er nýtt til
samgangna og innlent hráefni nýtt til full
nustu.

Verkefnið miðar að því að sérhannaðri trekt
er dreift bæði til áhugasamra einstaklinga
sem búsettir eru á Akureyri sem og til veit
ingastaða og stóreldhúsa.

Verkefnið Græna trektin – Orka úr eldhúsinu
sýnir okkur að hægt er að nýta hráefni sem
annars færi til spillis til góðra hluta mörgum
til hagsbóta.

Í dag er um það bil 60% af sorpi frá Icelandair
Hotels flokkað til endurvinnslu en það gerir
tæp 440 tonn á ári.
Icelandair Hotels ákváðu fyrir 10 árum að
taka sín fyrstu skref í átt að umhverfis
vænum rekstri. Í upphafi ferilsins var
ákveðið að breyta nafni hins fornfræga
hótels Hótel Loftleiðir í Icelandair Hótel
Reykjavik Natura.
Í kjölfarið hófst mikil vinna á greiningu rekst
ursins með það að markmiði að vera leið
andi á sínu sviði í umhverfismálum, bæði
hérlendis sem og erlendis. Hótelið byrjaði
að starfa eftir umhverfisstaðlinum ISO14001
ásamt því að byggja upp umhverfisstjórnun
arkerfi. Öll hótel sem og starfsmenn starfa
eftir þessu kerfi. Birgjar og samstarfsaðilar
þurfa einnig að uppfylla ákveðin skilyrði til
þess að fá að vera í samstarfi við Icelandair
Hotels.

Mikil tækifæri felast í því að vera staðsett
á Íslandi þar sem hreinleiki náttúru er eitt
megin aðdráttarafl þeirra ferðamanna sem
koma til landsins. Því er gríðarlega mikilvægt
að taka umhverfismál föstum tökum líkt og
Icelandair Hotels hafa gert.
Dæmi um hvað Icelandair Hotels hafa gert
til þess að leggja sitt af mörkum í átt að auk
inni umhverfisvitund:
w Selja þann bylgjupappa sem fellur til hjá
fyrirtækinu
w Boðið hótelgestum sem afþakka þrif inn
eign á veitingastað hótelsins.
w Endurnýjað gólfefni á hótel Natura með
teppi sem er að hluta til framleitt úr
úrgangsplasti.

Kynningarefni fyrir íslensk
fyrirtæki um hringrásar
hagkerfið á Íslandi - unnið
fyrir Festu - miðstöð um
samfélagsábyrgð af nem
endum í hópnum Gerandi í
MPM náminu í Háskólanum
í Reykjavík, apríl 2020.

