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Um fyrirtækið Íslenska gámafélagið

Stefna og framtíðarsýn

Helsta starfsemi félagsins
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Íslenska gámafélagið ehf., var stofnað árið 1999. Tilgangurinn með stofnun fyrirtækisins var að 
auka samkeppni á því sviði atvinnulífsins sem snýr að sorphirðu. Þjónustusviðið spannar alla 
þætti almennrar sorphirðu, frá innsöfnun á heimilissorpi til söfnunar og flutnings á spilliefnum. 

Íslenska gámfélagið hefur ávallt lagt mikla áherslu á að starfa í sátt við umhverfið og hefur 
leitað leiða til að draga úr óæskilegum umhverfisáhrifum af starfsemi fyrirtækisins. Fyrirtækið 
hefur verið leiðandi í að þróa og útfæra flokkunarkerfi fyrir almenning, fyrirtæki og sveitarfélög 
með það að markmiði að draga úr urðun úrgangs og stuðla jafnframt að aukinni endurvinnslu 
hráefna. Sem dæmi má nefna að Íslenska gámafélagið hafði frumkvæði að því að leita lausna 
fyrir sveitarfélög landsins til að uppfylla skilyrði í lögum um meðhöndlun úrgangs þar sem 
kemur fram að draga skuli verulega úr urðun lífræns heimilis- og rekstrarúrgangs. Þannig þróaði 
Íslenska gámafélagið og innleiddi heildrænt flokkunarkerfi fyrir heimilissorp sem kallað hefur 
verið ,,þriggja tunnu kerfið” en kerfið dregur úr því magni heimilissorps sem endar í urðun. 

Við veitum viðskiptavinum okkar áreiðanlega umhverfisþjónustu og nýtum það sem til fellur 
til að skapa verðmæti með þekkingu okkar og tækni. Þannig stuðlum við að hringrás hráefna 
og lágmörkum sóun. Við erum meðvituð um umhverfisáhrif fyrirtækisins og höfum kunnáttu, 
færni og metnað til að draga skipulega úr áhrifum þýðingarmestu umhverfisþáttanna. Það eru 
eldsneytisnotkun og losun gróðurhúsalofttegunda, efnanotkun og meðhöndlun spilliefna. Með 
því að starfa samkvæmt vottuðu umhverfisstjórnunarkerfi ISO 14001 og leita sífellt leiða til að 
gera betur og þróa lausnir sem bæta árangur í umhverfismálum drögum við úr áhrifum þessa 
þátta. 

Þrátt fyrir að kjarnastarfsemi fyrirtækisins sé í sorphirðu og sorpflutningum þá er starfsemin 
orðin mun fjölbreyttari. Við bjóðum upp á vinnuvélaflutninga, hálkueyðingu, götusópun ásamt 
leigu á vinnuskúrum og þurrsalernum fyrir minni og stærri viðburði eins og Menningarnótt, 
Laugavegshlaupið, Ljósanótt og bæjarhátíðir um land allt. Þá erum við orðin stór útflytjandi af 
hráefnum til endurvinnslu. Umhverfissvið Íslenska gámafélagsins veitir fyrirtækjum, stofnunum 
og sveitarfélögum ráðgjöf um flokkun til endurvinnslu og innleiðingu á flokkunarkerfum. Í 
allri ráðgjöf er leitast við að finna lausnir sem hámarka umhverfislegan ávinning. Fræðsla um 
mikilvægi flokkunar og sjálfa úrgangsflokkana er afar mikilvæg til að góður flokkunarárangur 
náist. Þess vegna mælum við með með reglulegri flokkunarfræðslu til að viðhalda góðri flokkun 
hjá fyrirtækjum og sveitarfélögum. Þessi fræðsla getur verið í formi fyrirlestra, handbóka, eða 
minni bæklinga. 

Íslenska gámafélagið flytur einnig inn og selur stuðningsvörur er lúta að flokkun og endurvinnslu 
af ýmsum stærðum og gerðum til nota innan- og utanhúss. Þar má helst nefna djúpgáma, 
grenndarstöðvar, flokkunarílát, maíspoka og margt fleira fyrir fyrirtæki, stofnanir og einstaklinga. 
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Starfsstöðvar
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Íslenska gámafélagið er með höfuðstöðvar á höfuðborgarsvæðinu auk þess sem félagið 
hefur starfsstöðvar á Reykjanesi, Stykkishólmi, Akureyri, Reyðarfirði og á Selfossi og þjónustar 
sveitarfélög í nágrenni þeirra og gámaplön. Fyrirtækið þjónustar um 25 sveitarfélög með 
almenna sorphirðu auk þess að þjónusta fyrirtæki og stofnanir um allt land með almenna 
umhverfisþjónustu. Þannig nær þjónustunet fyrirtækisins um nær allt land og viðskiptavinir 
félagsins skipta tugum þúsunda.
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Í September  2015 samþykktu fulltrúar allra aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna markmið um 
sjálfbæra þróun í heiminum. Markmiðin, sem nefnd eru Heimsmarkmið sameinuðu þjóðanna 
gilda á tímabilinu 2016-2030. Markmiðin sem eru 17 talsins hafa 169 undirmarkmið sem taka 
bæði til mála innan aðildaríkja sem og alþjóðasamstarfs. Heimsmarkmiðin eru algild og því 
hafa aðildarríkin skuldbundið sig til þess að vinna skipulega að innleiðingu markmiðanna bæði 
á innlendum og erlendum vettvangi út gildistíma þeirra. 

Heimsmarkmiðin eru öll samtengd og órjúfanleg og er þeim ætlað að mynda jafnvægi milli 
efnahagslegra, félagslegra og umhverfislegra þátta og leiða þannig til sjálfbærrar þróunar. 
Markmiðin fela einnig í sér fimm megin áherslur sem eru mannkynið, jörðin, hagsæld, 
friður og samstarf.             
 
Heimsmarkmiðin eru margþætt og metnaðarfull og krefjast skipulagðrar vinnu af hálfu 
stjórnvalda en einnig þátttöku og samstarfs fyrirtækja og einstaklinga. Þrátt fyrir að Íslenska 
gámafélagið sé ekki formlegur aðili að Global Compact sáttmála Sameinuðu þjóðanna 
um samfélagslega ábyrgð þá hefur fyrirtækið unnið að fjölmörgum málum sem snerta 
Heimsmarkmiðin. Upplýsingar um hvaða Heimsmarkmið tengjast okkar starfsemi má finna má 
finna við hvern kafla. 

Við erum stolt að hafa hlotið Kuðunginn, umhverfisviðurkenningu umhverfisráðuneytisins á 
degi umhverfisins árið 2008. Einnig höfum við hlotið viðurkenningu VR sem ,,Fyrirtæki ársins” 
árið 2010 og 2011 og urðum jafnframt fyrsta fyrirtækið til að hljóta verðlaunin tvisvar. 

Íslenska Gámafélagið er framúrskarandi fyrirtæki 
samkvæmt greiningu Credit info og hefur 
hlotið þá viðurkenningu frá árinu 2016. Árlega 
vinnur Credit info greiningu á rekstri íslenskra 
fyrirtækja og veitir framúrskarandi fyrirtækjum 
viðurkenningu fyrir árangurinn og var listinn nú 
unninn í tíunda sinn. Framúrskarandi fyrirtæki 
byggja rekstur sinn á sterkum stoðum og efla hag 
fjárfesta og hluthafa.  

Síðan 2012 höfum við starfað samkvæmt vottuðu gæðakerfi ISO 9001 og  
umhverfisstjórnunarkerfi ISO 14001. Vottanirnar ná yfir allar starfsstöðvar og alla starfssemi 
fyrirtækisins. Kerfin tryggja að fyrirtækið fylgi stefnu sinni í gæða- og umhverfismálum og að 
farið sé eftir lögbundnum kröfum sem og kröfum hagsmunaaðila sem samið er við.

Reglulega metum við áhættur sem starfseminni geta fylgt og eru þær áhættur skoðaðar út 
frá rekstrar-, öryggis-, gæða- og umhverfismálum. Stöðugar umbætur eiga sér stað innan 
fyrirtækisins og byggja þær á áhættumati og ábendingum sem fyrirtækinu berast hvort sem er 
frá viðskiptavinum, starfsmönnum eða öðrum hagsmunaaðilum.

Með vottun þriðja aðila er einnig tryggt að viðskiptavinir og aðrir geti reitt sig á að starfsemi 
fyrirtækisins sé unnin eftir ítrustu stöðlum og kröfum hvers tíma og sífellt sé leitað leiða til 
umbóta. Þess má geta að við vorum fyrsta fyrirtækið hérlendis á sviði úrgangsmála til að hljóta 
umhverfisvottun samkvæmt ISO 14001 staðlinum. 
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Samfélagið

Styrkir á árinu 2019

Við styrkjum ýmis samfélagsleg verkefni á ári hverju og leggjum jafnframt ríka áherslu á að 
styrkja íþróttastarf í þeim sveitarfélögum sem við þjónustum. Við höfum yfir að ráða svokölluðum 
dósasjóði en í hann safnast allar þær flöskur og dósir sem við söfnum frá viðskiptavinum okkar. 
Sjóðurinn rennur allur óskiptur til Barnaspítala Hringsins og hefur gert það í fjölda ára. Við erum 
einnig dugleg að styrkja með því að veita þjónustu með góðum afslætti til mannúðarsamtaka, 
íþróttafélaga og þeirra sem minna mega sín. 

Ljósið

Íslenska Lögregluforlagið

Samhjálp

Mæðrastyrksnefnd

Landvernd

Björgunarsveitirnar

Ungmennafélagið Þór

Körfuknattleiksdeild UMFN

Körfuknattleiksdeild Sindri

Kvennaráð knattspyrnudeildar KR

Íþróttafélagið Leiknir

Knattspyrnufélag Fjallabyggðar

Knattspyrnufélagið Víðir

Snæfell knattspyrnudeild

Snæfell körfuknattleiksdeild

Skotíþróttafélag Kópavogs

Handknattleiksdeild Selfoss

Bridgefélag Siglufjarðar

Körfuknattleiksdeild Hattar

Stóri Plokkdagurinn 

Kátt á Klambra

Bæjarhátíðir og ferðasjóðir grunnskóla

Allt frá stofnun fyrirtækisins hafa höfuðstöðvar þess verið í gömlu áburðarverksmiðjunni í 
Gufunesi. Nú standa hinsvegar yfir flutningar höfuðstöðvanna að Esjumelum þar sem framtíðar 
starfssvæði er í hönnun. Skrifstofur okkar voru fluttar að Koparsléttu á árinu og eru nú á sama 
stað og Vélamiðstöð, lífdísel framleiðsla og gámaverkstæðið. Við hófum útflutning á almennu 
sorpi til orkuvinnslu og fluttum 3000 tonn á árinu 2019.  
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RótarskotEndurvinnsluskógur
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Árið 2018 studdum við kynningu á Rótarskoti sem er ný og umhverfisvænni leið til að 
styrkja Björgunarsveitirnar. Hvert Rótarskot gefur af sér tré sem gróðursett er með stuðningi 
Skógræktarfélags Íslands í nýjan Áramótaskóg Slysavarnafélagsins Landsbjargar við 
Þorlákshöfn. Þar munu trén vaxa og dafna um ókomna tíð.
  Rótarskot er hannað fyrir þá sem láta sig umhverfið og almannaöryggi varða; fyrir alla þá 
sem vilja taka þátt í að hlúa að umhverfinu, fækka flugeldaslysum og bæta andrúmsloftið fyrir 
alla. Við kaupin á Rótarskoti eru góð málefni styrkt: bæði björgunarsveitirnar og umhverfið. 
Allur ágóði af sölunni rennur beint til sjálfra björgunarsveitanna – sjálfboðaliða sem svara 
neyðarköllum landsmanna og erlendra ferðamanna allan sólarhringinn sama hvernig viðrar, 
allt árið um kring.
  Sumarið 2019 gróðursettu sjálfboðaliðar Landsbjargar og Skógræktarfélags 
Íslands 15.000 birkiplöntur sem seldust í átakinu Skjótum rótum 2018 í Áramótaskóg 
Slysavarnarfélagsins á Hafnarsandi. Verkefnið hefur gengið vonum framar og hafa 
Skógræktarfélag Íslands og Slysavarnarfélagið Landsbjörg undirritað samning til ársins 2023 
um Rótarskot. 

Á haustdögum 2017 undirrituðu Íslenska gámafélagið og Skógræktarfélag Reykjavíkur 
samkomulag um skógrækt á 25 hektara landi norðan við framtíðarlóð gámafélagsins á 
Esjumelum. Skógurinn, sem mun heita Endurvinnsluskógur, verður sönn náttúruperla með 
fallegum stígum, opnum svæðum, tjörnum og fræðslu fyrir starfsmenn, viðskiptavini okkar, 
skólabörn og almenning. Skógurinn mun veita okkur skjól og tækifæri til að njóta fallegrar 
náttúru þegar við flytjum starfsemi okkar á Esjumela. Starfsfólk okkar mun gróðursetja um 
1.500 trjáplöntur á hverju ári á svæðinu en Skógræktarfélag Reykjavíkur hefur umsjón með 
plöntuvali og skipulagningu gróðursetningarinnar.
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JafnlaunavottunVinnuumhverfið
Við státum okkur af fjölbreyttum hópi starfsfólks sem telur hátt í 300 manns. Við leggjum 
áherslu á gott vinnuumhverfi, öryggi og góðan aðbúnað starfsmanna. Fyrirtækið hefur unnið 
með Vinnumálastofnun og stuðningsfulltrúum við að skapa tækifæri fyrir öryrkja með góðum 
árangri. Árið 2019 voru sex einstaklingar skráðir í starfi með á bilinu 25% - 75% örorku. Þessir 
einstaklingar starfa í sorphirðu, flokkun og í mötuneyti fyrirtækisins.     
 

Fjöldi starfsmanna 2019: 

Starfsmannafélagið Völundur
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Starfsaldur 

Aldur
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Í desember 2012 gaf Staðlaráð Íslands út staðal um jafnlaunakerfi ÍST85:2012. Í kjölfar fór VR 
af stað með herferð um Jafnlaunavottun VR með það að markmiði að hrista upp í þjóðfélaginu 
og hvetja atvinnurekendur til að leiðrétta launamismunun á milli kynja. Íslenska gámafélagið 
tók þátt í þeirri herferð og þann  28. janúar 2013 var send inn umsókn til VR um vottun. Farið 
var af stað að útbúa jafnlaunakerfi og breyta launastrúktúr fyrirtækisins í samræmi við staðalinn. 
Var þetta þungt og flókið ferli en Íslenska gámafélagið hafði það að markmiði að vera fyrsta 
fyrirtækið sem næði þessari vottun. 

Í mars árið 2013, hafði fyrirtækið svo staðist tvær ítarlegar úttektir frá vottuðum úttektaraðila BSÍ 
en þurfti þó að bíða eftir að tvö önnur fyrirtæki stæðust vottun svo hægt væri að tilkynna það 
opinberlega. Þá var óskað eftir því að fá staðfestingu um að Íslenska gámafélagið hafi verið 
fyrsta fyrirtækið til þess að fá vottunina og kemur það fram í vottunarskírteini fyrirtækisins, VR-
13-001, sem afhent var Íslenska gámafélaginu 17 apríl 2013. Þessi vottun var í gildi til ársins 
2016 og hætti VR með vottunina stuttu seinna. Í júní 2017 varð jafnlaunavottun lögfest með 
breytingum á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr.10/2008 og voru sett 
ákveðin tímamörk sem allar stofnanir og fyrirtæki landsins hefðu til þess að innleiða vottunina. 
Íslenska gámafélagið var því vel í stakk búið og fékk vottun strax árið 2017 en frestur til að ná 
vottun var 31. desember 2019. 

Markmið fyrirtækisins er að vera undir 5% í óútskýrðum kynbundnum launamun og hefur 
fyrirtækið alltaf verið undir þeim mörkum. Árið 2019 tóku laun kvenna uppsveiflu í fyrirtækinu 
og mældust 3,3%. 

Völundur er starfsmannafélag Íslenska gámafélagsins og Vélamiðstöðvar og jafnframt félag allra 
starfsmanna hjá fyrirtækinu. Tilgangur starfsmannafélagsins er að halda uppi góðri stemningu 
meðal starfsmanna. Lögð er áhersla á að atburðir henti sem best ólíkum þörfum starfsmanna 
og að þeir séu fjölskylduvænir. Félagið vinnur í góðri samvinnu við stjórnendur fyrirtækisins 
og stendur fyrir fjölbreyttum uppákomum. Völundur starfsmannafélag er skipað af sjö manna 
nefnd.

Uppákomur á vegum starfsmannafélagsins eru meðal annars: 

· Páskabingó fyrir fjölskylduna 
· Keilumót fyrir starfsmenn 
· Fjölskyldudagur þar sem ýmislegt fjölbreytilegt er á dagskrá 
· Árshátíð 
· Jólaball fyrir fjölskylduna
· Bjórkvöld í formi ,,pub quiz” eða álíka ,,barsports”

Meðaltal

Meðaltal
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Þjónustuaðilar í vinnuvernd

Andleg og líkamleg heilsa starfsfólksÖryggismál og slys
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Fyrirtækið vinnur í góðu samstarfi við Heilsuvernd er varðar fjarvistaskráningu og 
trúnaðarlækni ásamt heilsueflingu og vinnuvernd. Heilsuvernd sendir okkur árlega skýrslu 
um veikindahlutföll og einnig  ábendingar þegar þörf er á að grípa inn í og aðstoða 
einstaklinga sem eru með tíð veikindi. Heilsuvernd sendir einnig út mánaðarlegan heilsupistil 
þar sem koma fram mikilvæg málefni er varðar líkamlega og andlega heilsu starfsmanna.   

Við erum einnig í góðu samstarfi við VIRK starfsendurhæfingarsjóð sem leiðbeinir og ráðleggur 
um endurkomu starfsmanna eftir vinnuslys eða veikindi. Um tvíhliða nálgun er að ræða þar sem 
VIRK aðstoðar einstaklinginn en ekki síður vinnustaðinn við aðlögun að endurkomu til vinnu.  

Fyrirtækið styður starfsmenn við íþróttaiðkun og tómstundir á hverju ári með líkamsræktarstyrk. 
Einnig hefur fólki staðið til boða að fara í heilsufarsskoðun einu sinni á ári. Ennfremur hefur 
fyrirtækið tekið þátt í kostnaði vegna sálfræðiþjónustu starfsmanna sem eru að ganga í gegnum 
erfiðleika. Ef upp hafa komið áföll þá hefur fyrirtækið leitað til sérfæðinga í áfallahjálp til að 
aðstoða starfsmenn sem lenda í áföllum. 

Stefna okkar í öryggismálum er á þann hátt að við leitum daglega leiða til að bæta öryggi 
starfsmanna. Grunnurinn að slysalausum vinnustað er góð umgengni og öguð vinnubrögð. 

Við leggjum áherslu á að tryggja öryggi, vellíðan og starfsánægju með því að: 

· Hafa reglur og leiðbeiningar skýrar og aðgengilegar 
· Starfsmenn séu vel upplýstir, þekki þær öryggisreglur sem eru í gildi á vinnustaðnum  
  og fari eftir þeim 
· Starfsmenn staldri við og leiti stöðugt leiða til að auka öryggi í leik og starfi 

Við erum með markvisst vinnuverndarstarf og leitum dagleiða leiða til að bæta öryggi 
starfsmanna. Er það gert með að greina áhættur í vinnuumhverfi og vinna að fyrirbyggjandi 
aðgerðum og forvörnum. Einnig pössum við að halda vel utan um skráningar atvika og þjálfa 
og fræða starfsfólk. Hjá okkur er starfandi öryggisnefnd og eru verkefni hennar að fara yfir slys 
og tilvik, framkvæma rótargreiningar, gera tillögur að úrbótum og fylgja þeim eftir. 
Hvað forvarnir og fyrirbyggjandi aðgerðir varðar er t.d. fylgst með rauntíma aksturslagi bílstjóra 
í vöruflutninga- og sorphirðubifreiðum okkar og skyndihjálparnámskeið eru haldin reglulega 
fyrir starfsmenn. 

Meðal verkefna á árinu 2019 er bætt aðgengi starfsmanna sorphirðu í nokkrum fjölbýlishúsum 
í Kópavogi og er það unnið í samstarfi við Vinnueftirlit og Kópavogsbæ, og eru þau vel á veg 
komin. 

Meðal annarra verkefna sem Íslenska gámafélagið er þáttakandi í er ,,snjall undir stýri” og er 
markmiðið í því verkefni að breyta viðhorfi fólks til snjalltækjanotkunar og snúa þannig við 
þeirri óheillaþróun sem átt hefur sér stað vegna notkun snjalltækja í umferðinni. 
Einnig er Íslenska Gámafélagið í samstarfi við TM í gerð atvika og slysaskráningaforrits.
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Hættum að urðaUmhverfið
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Í septembermánuði fórum við af stað með átakið Hættum að urða – Finnum lausnir. Með átakinu 
vildum við hvetja fólk til þess að skrifa undir áskorun til stjórnvalda um að herða reglur um 
meðhöndlun úrgangs og hætta að urða sorp á Íslandi. Með átakinu vildum við hjá Íslenska 
gámafélaginu stuðla að skilvirkari og umhverfisvænni leiðum við endurvinnslu og förgun, þar 
sem hætt verði að líta á rusl sem úrgang heldur fremur hráefni sem má nýta.
 
Áður fyrr var allt rusl urðað en í dag er mikið endurunnið af því sem áður var talið sorp. Þrátt fyrir 
það er urðun ennþá gríðarstór vandi sem þarf að horfast í augu við. Íslendingar urða 217.000 
tonn af sorpi á hverju ári, sem  er meira en 20 Eiffel-turnar af rusli sem er grafið í landið á ári 
hverju. Þegar rusl er grafið í jörðina getur jarðvegurinn mengast og þannig getur drykkjarvatnið 
mengast með óþarfa sóðaskap. Rotnandi rusl skapar hættulegar gróðurhúsalofttegundir, eins 
og metan, sem hefur skaðleg áhrif á umhverfið. Metan er mun virkari lofttegund en CO2 og á 
því stóran þátt í hlýnun jarðar. Áður en urðun hófst á Íslandi var úrgangur brenndur við opna 
brennslu en við opna brennslu komast eiturefnin óhindrað út í andrúmsloftið og engin orka 
nýtist. Einnig var sorpi víða sturtað beint í sjóinn.

Í kjölfar herferðarinnar kynntum við lausnina okkar en nýlega höfum við hafið útflutning á 
almennu sorpi til orkuvinnslu í Evrópu eins og áður hefur verið minnst á. 

Umhverfismál hafa frá stofnun Íslenska gámafélagsins verið stór þáttur í grunnstarfsemi 
fyrirtækisins og höfum við átt þátt í mikilli aukningu á endurvinnslu úrgangs. Á fyrstu rekstrarárum 
fyrirtækisins voru tækifæri til endurvinnslu af skornum skammti á Íslandi, en við höfum frá 
upphafi starfseminnar leitað nýrra leiða til að takmarka sóun af völdum úrgangs með því að 
finna nýjar leiðir til endurvinnslu. Stöðug aukning hefur verið í útflutningi endurvinnsluhráefna 
og magni lífræns úrgangs til jarðgerðar síðustu árin. Einnig höfum við nú hafið útflutning á 
almennum úrgangi til orkuvinnslu.

Fræðsla og ráðgjöf um umhverfismál til fjölda fyrirtækja og íbúa sveitarfélaga, hefur átt þátt í 
að auka þekkingu almennings á málaflokknum og gert flokkun að sjálfsagðri venju almennings.

Með umhverfisstefnu okkar höfum við einsett okkur að draga skipulega úr áhrifum helstu 
umhverfisþátta vegna starfseminnar sem eru;  eldsneytisnotkun og losun gróðurhúsa-
lofttegunda, efnanotkun, meðhöndlun spilliefna og almennur úrgangur.  Við störfum 
samkvæmt vottuðu umhverfisstjórnunarkerfi ISO 14001, leitum sífellt leiða til að gera betur og 
finna og þróa lausnir sem bæta árangur í umhverfismálum okkar og viðskiptavina fyrirtækisins.
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Jarðgerð

Lífdísel

Útflutningur á almennu sorpi

Útflutningur á endurvinnsluhráefni
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Við höfum langa reynslu af jarðgerð lífræns eldhúsúrgangs en upphafið má rekja allt aftur 
til ársins 2005 þegar við hófum að jarðgera lífrænan úrgang frá Bectel á Reyðarfirði. Eftir að 
Stykkishólmsbær hóf flokkun á lífrænum úrgangi í upphafi árs 2008 hafa sífellt fleiri sveitarfélög 
fylgt í kjölfarið og því hefur jarðgerðin aukist jafnt og þétt. Á árinu 2019 fóru tæp 4.500 tonn af 
lífrænu hráefni í gegnum jarðgerðina á fjórum stöðum á landinu.

Moltan, sem er afurð jarðgerðarinnar er rík af næringarefnum því hún inniheldur þau 
næringarefni sem til staðar voru í matarleifunum. Moltan er því góður jarðvegsbætir við 
landgræðslu, garðrækt eða sem undirlag undir túnþökur. 

Jarðgerð stuðlar einnig að minni loftlagsáhrifum úrgangsins, en mun minna magn af skaðlegum 
gróðurhúsalofttegundum berst út í andrúmsloftið við jarðgerðina en ef lífræni úrgangurinn 
hefði verið urðaður. Jákvæð áhrif jarðgerðar okkar á umhverfið er því tvíþætt. Það viðheldur 
hringrás lífsnauðsynlegra næringarefna og kemur í veg fyrir útblástur lofttegunda sem valda 
loftslagsbreytingum.

Frá árinu 2007 höfum við safnað notaðri matarolíu frá fyrirtækjum. Olían er nú flutt út til 
endurvinnslu, en um árabil höfum við einnig framleitt lífdísel úr olíunni og notað á eigin bíla.

Umhverfislegur ávinningur af notkun lífdísels felst meðal annars í endurvinnslunni, en í stað 
þess að urða matarolíuna nýtist hún sem orkugjafi og um leið er hægt að draga úr notkun á 
jarðefnaeldsneyti. Bruni lífdísels er mun hreinni en bruni hefðbundinnar díselolíu og veldur 
minni losun gróðurhúsalofttegunda. Á árinu 2019 söfnuðum við 425 tonnum af notaðri 
matarolíu til endurvinnslu.

Hingað til hefur almennt sorp á Íslandi endað í urðun, með fáum undantekningum þar sem 
það er brennt. Þetta er lokaförgun þar sem hvorki efni né orka úr úrgangingum nýtist. Á síðasta 
ári, þegar upp kom sú staða að nokkur sveitarfélög höfðu ekki lengur aðgang að urðunarstað, 
hófst vinna við að leysa þetta vandamál. Úr varð að almennt sorp frá þessum sveitarfélögunum 
fer í útflutning til Evrópu þar sem það er brennt til orkuvinnslu og orkan úr úrganginum er nýtt 
til húshitunar og rafmagnsframleiðslu í stað kola og olíu. 

Um mitt ár 2019 hófust tilraunasendingar til Hollands. Útflutningurinn gekk vel og hentaði 
hráefnið vel til orkuvinnslu. Það varð út að gerður var samningur um reglulega afhendingu á 
almennu sorpi til orkuvinnslu, sá fyrsti sinnar tegundar á Íslandi. Alls fluttum við út um 3.000 
tonn af almennu sorpi til orkuvinnslu árið 2019. 

Til að kanna umhverfisáhrif af því að flytja sorpið til orkuvinnslu í Evrópu samanborið við urðun 
hérlendis, var verkfræðistofan Resource International fengin til að skoða málið. Niðurstaða 
þeirra var að með því að sigla með sorpið til Evrópu og brenna það til orkuvinnslu sparast 
umtalsvert magn af CO2 útblæstri. Í raun er sparnaðurinn slíkur að ef allt það magn sem urðað 
er á Íslandi færi til orkuvinnslu í Evrópu myndi það draga úr CO2 losun sem nemur útblæstri frá 
um 107.000 bensínbílum. Það er því ljóst að flutningur á almennu sorpi til orkuvinnslu í Evrópu 
er mun umhverfisvænni leið heldur en urðun úrgangs. 

Þrátt fyrir að mikið af úrgangi falli til á hvern Íslending þá erum við fámenn þjóð og 
endurvinnslumöguleikar hérlendis litlir og því fer megnið af endurvinnsluhráefninu sem við 
tökum við, í útflutning. Árið 2019 fluttum við út 14.000 tonn af hráefni til endurvinnslu. Þetta 
hráefni telur t.d. pappír, pappa, plastumbúðir, heyrúlluplast, rafgeyma og aðra úrgangsflokka 
sem eru endurvinnsluhæfir.          
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KALT VATN HEITT VATNRAFMAGN

Grænt bókhald

LÍFDÍSEL

BENSÍN

Grænt bókhald fyrirtækja er efnisbókhald þar sem fram koma upplýsingar um hvernig 
umhverfismálum er háttað í viðkomandi starfsemi, aðallega í formi tölulegra upplýsinga. 
Í græna bókhaldinu okkar er lögð áhersla á að skrá niðurstöður í rekstri mikilvægustu 
umhverfisþátta af völdum starfsemi okkar.

Við höfum haldið grænt bókhald síðan 2006 og er það mikilvægt stjórntæki í umhverfisstjórnun 
starfseminnar þar sem það gefur góða yfirsýn yfir árangur af umhverfisstjórnunarkerfi 
fyrirtækisins.

Til að draga úr umhverfisþáttum vegna starfseminnar fylgjumst við með notkun eldsneytis á
bíla og tæki fyrirtækisins, rafmagns- og vatnsnotkun og flokkun úrgangs á höfuðstöðvunum í
Gufunesi og á Esjumelum.

METAN

DÍSELOLÍA

Íslenska gámafélagið flokkar þann úrgang sem til fellur vegna starfseminnar. Mælingar eru gerðar 
á magni mismunandi flokka frá; skrifstofum, mötuneyti, lager og verkstæðum Vélamiðstöðvar. 
Magn úrgangs jókst á milli ára, en á sama tíma jókst einnig hlutfall flokkunar úr 37% upp í 
60%. Ein helsta ástæða aukins magns úrgangs eru framkvæmdir vegna flutninga. Árið 2019 var 
flokkunarkerfi fyrirtækisins endurskoðað og möguleikar til flokkunar bættir. 

Úrgangur vegna starfseminnar

Orkunotkun

Notkun á köldu vatni jókst um 25,8% á milli ára. Einungis eru til tölur fyrir starfsemina á Esjumelum 
þar sem engin mæling er á köldu vatni í Gufunesi. Með aukinni starfsemi á Esjumelum hefur 
notkunin aukist samhliða. Það má því gera ráð fyrir að magntölur fyrir kalt vatn verði hærri 
næstu ár, þar sem mælingar og utanumhald verða nákvæmari. 

Notkun á heitu vatni jókst um 22,4% á milli ára.  Þessi aukna notkun skýrist af því að starfsemin 
var í gangi bæði á Esjumelum og í Gufunesi og húsnæði því kynt á báðum stöðum.

Mælingar á rafmagni og köldu og heitu vatni eru frá höfuðstöðvum Íslenska gámafélagsins í 
Gufunesi og á Esjumelum. Orkunotkunin er því samanlögð notkun ÍGF og VMS.

Ástæða lækkunar á rafmagnsnotkun  
milli ára er að mestu falin í færri og 
betur nýttum húsum undir starfsemina 
í Gufunesi auk þess sem flutningur í 
nýtt húsnæði á Esjumelum leiðir af sér 
minni orkunotkun þar sem led perur 
eru notaðar til lýsingar.

Heitt og kalt vatn

Rafmagnsnotkun

22 23

2019
805

2018
640

2018
64.203
2019
78.616 

2018
799.639

2019
707.366 

KWst

Almennt sorp til urðunar

Grófur úrgangur til flokkunar

Litað timbur til endurnýtingar

Málmar til endurvinnslu

Lífrænn eldhúsúrgangur til jarðgerðar

Bylgjupappi til endurvinnslu

Grænt efni til endurvinnslu

Spilliefni til förgunar

Rafgeymar til endurvinnslu

Raftæki til endurvinnslu

Úrgangsflokkur 2019 2018

11.549 kg

4.096 kg

1.920 kg

11.064 kg

2.650 kg

2.390 kg

2.714 kg

1.736 kg

 1.145 kg

280 kg

Samtals
Hlutfall flokkunar

39.544 kg

60% 

M³ M³

11.850 kg

9.490 kg

N/A kg

3.566 kg

2.490 kg

2.280 kg

1.780 kg

1.282 kg

1.275 kg 

N/A kg

2019 2018

34.000 L

29. 234 L 

1.352.617 L

209.421 L 

67.325 m³

32.000 L

27. 974 L 

1.426.092 L

290.710 L 

35.670 m³

Eldsneytisnotkun

34.013 kg

37% 
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HafnartorgNýsköpun

Snjallt sorp
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Á Hafnartorgi hefur Reginn fasteignafélag 
tekið í notkun snjalla sorpflokkunarstöð 
sem við þróuðum í samvinnu við þau. 
Flokkunarstöðin þjónar verslunum og 
skrifstofum á Hafnartorgi og með rafrænum 
hætti er skráð á hvern notanda magn og flokk 
þess sorps sem hent er. Með því sjá notendur 
skýrar þann fjárhagslega ávinning sem felst 
í góðri flokkun, því sorpreikningurinn er 
rukkaður eftir flokkum og þyngd. Lausnin 
hefur fengið góðar viðtökur notanda 
sem segja að hún sé auðveld í notkun og 
spennandi.
Flokkunarstöðin er staðsett í kjallara 
Hafnartorgs og flokkað er í fjóra mismunandi 
flokka. Hver notandi hefur aðgangskort sem 
lagt er upp að skynjara við viðeigandi lúgu til 
að skrá notandann inn. Við það opnast lúgan 

og fyrir innan hana er ílát á vog. Þegar hent er 
í ílátið nemur vogin þyngdaraukningu í ílátinu 
og skráir notkunina á viðkomandi notanda. 
Skráningu er síðan lokið með því að bera 
kortið aftur upp að nemanum.

Með skráningu upplýsinga í rauntíma fæst 
betra utanumhald á sorpflokkun hvers 
og eins notanda. Eins geta notendur séð 
flokkunarhlutfall, sett sér markmið í flokkun 
og borið saman árangur milli mánaða. 

Sameiginlegar sorpgeymslur geta oft verið 
vandamál en með þessari snjalllausn fer ekki 
á milli mála hver hendir hverju og greiða 
notendur einungis fyrir eigin notkun.

Við erum mjög hrifin af nýsköpun og skemmtilegum lausnum tengdum umhverfismálum. 
Gaman er að segja frá því að lífdísel framleiðslan okkar hófst með ungum eldhuga sem vildi 
prófa að nýta afgangs matarolíu til þess að framleiða eldsneyti. Í gegnum tíðina höfum við verið 
leiðandi í umhverfisvænum lausnum og má þar sem dæmi nefna metanbreytingar á bílum, 
framleiðslu lífdísel úr matarolíu og innleiðingu flokkunarkerfa. Nú erum við í spennandi samstarfi 
með fyrirtæki í vöruþróun nytjahluta og úr endurunnu plasti. Einnig erum við að innleiða tækni 
í auknum mæli í þjónustuna okkar með snjalllausnum sem við köllum „Snjall og Snjöll”. 

Hugbúnaðar- og tæknilausnirnar „Snjall og Snjöll“ byggja á vigtunarkerfi sem er tengt 
hugbúnaði sem skráir vigtanir á mismunandi flokkum. Þetta notendavæna kerfi er sítengt og 
eru þyngdirnar, á hráefninu sem losað er, skráðar í rauntíma. Skýrslur yfir magntölur er hægt 
að fá daglega með tölvupósti. Þetta kerfi hentar vel þar sem margir deila sorpgeymslu því 
með þessu kerfi fær hvert fyrirtæki nákvæma skráningu á sínum úrgangsflokkum og borga 
förgunargjöld í samræmi við það.

„Snjall“ er pressugámur með innbyggðri vog. Kerfið virkar þannig að sá sem ætlar að henda 
sorpi þarf fyrst að skrá sig inn, með númeri eða korti. Síðan setur hann sorpið ofan í 1.100 lítra 
kar sem svo er vigtað framan á pressugámnum og að lokum losað í gáminn. 

„Snjöll“ er aðeins öðruvísi lausn þar sem vogin sjálf er t.d. undir kari á hjólum. Annars virkar þetta 
eins, þ.e. starfsmaður skráir sig inn og hendir beint í kar eða í gegnum lúgu. Sorpflokkunarstöðin 
á Hafnartorgi notast við „Snjöll“ vogina en nánari lýsing á því kerfi er á næstu síðu. 
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LokaorðPlastplan
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Frá því Íslenska gámafélagið var stofnað fyrir um tveimur áratugum, hafa orðið miklar 
breytingar í samfélaginu hvað varðar umhverfis-, öryggis- og jafnréttismál. Frá upphafi hefur 
fyrirtækið lagt sig fram við að aðlaga starfsemina að breyttum áherslum í samfélaginu og í 
mörgum tilvikum hefur það gengið lengra en kröfur hafa sagt til um. Fyrirtækið var meðal 
annars frumkvöðull í flokkun á heimilum á Íslandi, var fyrsta fyrirtækið til að fá jafnlaunavottun 
og fyrsta fyrirtækið í sorphirðu til að fá umhverfisvottun. Nú hefur fyrirtækið einnig haft 
frumkvæði að útflutningi á almennu sorpi til orkuvinnslu og nýtir þannig orku sem annars 
hefði farið til spillis og kemur jafnframt í veg fyrir mengun af völdum urðunar. Auk þessa 
hefur Íslenska gámafélagið ávallt látið gott af sér leiða, ýmist með vinnuframlagi eða 
peningagjöfum til margra samfélagslegra verkefna.

Í þessari fyrstu samfélagsskýrslu fyrirtækisins er stiklað á því helsta sem fyrirtækið hefur gert 
til að stuðla að heilnæmara samfélagi. Með árlegri útgáfu samfélagsskýrslu er ætlunin að fá 
betri yfirsýn yfir stöðu fyrirtækisins í málaflokknum og hvernig það getur bætt sig enn frekar í 
framtíðinni.

Markmið Plastplan er að standa að raunverulegri endurvinnslu plastefna. Endurvinnslan felur 
í sér móttöku neytendaplasts og umbreytingu í nýja nytjahluti. Plastplan býr yfir tækjakosti og 
þekkingu til að taka á móti öllum flokkum plasts, plastið er kurlað niður og eru sérhannaðar 
vélar notaðar til að búa til nýja nytjahluti úr úrgangs plastinu. Þegar mennirnir á bakvið Plastplan 
höfðu samband þurftum við ekki að hugsa okkur lengi um og slógum til enda einstaklega klárir 
og metnaðarfullir menn þar á ferð. 

Lok á ruslatunnum eiga það til að fjúka upp í vondum veðrum og þá skapast fokhætta á rusli 
út í náttúruna. Með þetta í huga höfum við þróað lokfestingu á ruslatunnur í samstarfi við 
Plastplan. Festingin er framleidd úr PP plasti sem fellur til í starfsemi okkar. Nú taka við prófanir 
á festingunni og vonumst við til að hún verði komin í notkun í nokkrum sveitarfélögum fyrir 
árslok 2020. 

Íslenska gámafélagið vill stuðla að hreinna umhverfi í framtíðinni með því 
að takmarka enn frekar þá umhverfisþætti sem lúta að starfseminni. 

Meginmarkmið sem sett hafa verið til að stuðla að hreinna umhverfi eru:
 • Upplýstara starfsfólk
  Allt starfsfólk hefur fengið fræðslu í umhverfismálum fyrir janúar 2021
  Allir nýliðar fá fræðslu um umhverfismál fyrir mars 2021 

 • Aukin endurvinnsla
  Hlutfall endurvinnanlegs úrgangs vegna okkar starfsemi verður 65% í lok  
  2021 og 70% í lok 2022
  
 • Minni losun CO2
  Auka hlut rafknúinna vinnuvéla og staðbundinna tækja samhliða endurnýjun
  Hærri Eurostaðall á bílum og tækjum samhliða endurnýjun
  Almennt sorp til orkuvinnslu 
   Allt almennt sorp frá Suðvesturhorninu flutt út 2020
   Almennt sorp frá öðrum landshlutum fyrir 2025
  Planta a.m.k. 1500 trjám árlega í endurvinnsluskóginn

Lokfestingar
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