Samfélagsskýrsla 2020

Samfélagsskýrsla 2020

Íslenska gámafélagið

Ávarp Forstjóra..................................................................................................................................4
Íslenska gámafélagið........................................................................................................................5
Starfsstöðvar..................................................................................................................................5
Starfsemin árið 2020........................................................................................................................6
Hráefnið fór í sóttkví......................................................................................................................6
Fjarkynningar.................................................................................................................................6
Nýjar vélar og tæki........................................................................................................................7
Innflutningur og afgreiðsla á götusalti.......................................................................................7
Moltan - lyktarmengun.................................................................................................................7
Djúpgámar.....................................................................................................................................8
Samfélagið.........................................................................................................................................9
Styrkir á árinu 2020.......................................................................................................................9
Bambahús....................................................................................................................................10
Plastplan.......................................................................................................................................11
Fjölsmiðjan...................................................................................................................................11
Litla Hraun....................................................................................................................................11
Endurvinnsluskógur....................................................................................................................11
Vinnuumhverfið...............................................................................................................................12
Jafnlaunavottun...........................................................................................................................12
Starfsmannafélagið Völundur....................................................................................................12
Öryggi og heilsa.........................................................................................................................13
Þjónustuaðilar í vinnuvernd.......................................................................................................13
Umhverfið........................................................................................................................................14
Ný verkefni...................................................................................................................................14
Endurvinnsla raftækja.................................................................................................................14
Minnka prentun á pappír...........................................................................................................15
Grænt bókhald............................................................................................................................16
Úrgangur vegna starfseminnar.................................................................................................16
Orkunotkun..............................................................................................................................16
Eldsneytisnotkun.....................................................................................................................17
Framtíðin......................................................................................................................................18

Samfélagsskýrsla 2020

Íslenska gámafélagið

Ávarp Forstjóra

Íslenska gámafélagið

Í yfir tuttugu ár hefur kjarnastarfsemi Íslenska
gámafélagsins verið á sviði úrgangsmála og er óhætt að
segja að breytingar á því sviði hafa verið miklar á þessum
árum. Fyrsta árið okkar í starfsemi var hlutverkið að sækja
úrganginn til viðskiptavinarins og koma í holu og grafa
þannig yfir vandamálið. Allt of lítið var hugsað um hvaða
afleiðingar slíkt myndi hafa.

Íslenska gámafélagið býður uppá fjölbreytta þjónustu. Auk þess að sinna allri almennri
sorpþjónustu sinnir fyrirtækið einnig vinnuvélaflutningum, hálkueyðingu, götusópun ásamt
útleigu á vinnuskúrum og þurrsalernum fyrir minni og stærri viðburði eins og Menningarnótt,
Laugavegshlaupið og bæjarhátíðir um land allt.
Vaxandi þáttur í starfsemi fyrirtækisins er útflutningur af hráefnum til endurvinnslu, og sorpi til
orkuvinnslu en markmið fyrirtækisins hefur ávallt verið að finna lausnir sem lágmarka umhverfisleg
áhrif af úrgangi.
Íslenska gámafélagið flytur einnig inn og selur djúpgáma, snjallgáma, grenndarstöðvar, flokkunarílát,
maíspoka og margt fleira sem auðveldar flokkun fyrir fyrirtæki, stofnanir og einstaklinga.

Afleiðing þessarar stefnu er sú að í dag menga
urðunarstaðir á Íslandi á hverju ári svipað og allur bílafloti
Íslendinga gerir og því er sú þróun og viðhorfsbreyting
sem átt hefur sér stað í sviði úrgangsmála svo mikilvæg.
Við hjá ÍGF erum stolt af því að hafa tekið þátt í þeirri
byltingu og oftar en ekki haft frumkvæði af framförum og breytingum í þessum málaflokki.
Markmið okkar hefur verið að hætta allri urðun og líta á úrganginn sem verðmæti en ekki rusl.
Með það að leiðarljósi hefur margt áunnist síðastliðin ár og margir sigrar unnist þó að oft höfum
við þurft að synda á móti straumnum. Það er langur listi yfir verkefni sem fyrirtækið hefur ýmist
framkvæmt eða lagt lið til að breyta þessum hugsunarhætti m.a. innleiðing 3ja tunnu kerfis í flokkun
á úrgangi frá heimilum, gerð fræðsluefnis um flokkun, heimsóknir á þúsundir heimila, rannsóknir
á metanframleiðslu fyrir Ísland, framleiðsla lífdisels, útflutningur flokkaðs úrgangs, endurvinnsla
plasts, jarðgerð og svo margt fleira. Öll þessi verkefni hafa haft jákvæð áhrif að samfélagið okkar
og áfram munum við halda á þeirri braut að hafa áhrif og hvetja aðra til hins sama.

Starfsstöðvar
Íslenska gámafélagið er með höfuðstöðvar á höfuðborgarsvæðinu auk þess sem félagið hefur
starfsstöðvar á Reykjanesi, Stykkishólmi, Akureyri, Reyðarfirði og á Selfossi. Út frá áðurnefndum
stöðum eru sveitarfélög í nágrenni þeirra þjónustuð og gámaplön þeirra. 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.

Á hverju ári flytur Íslenska gámafélagið út um 30 þúsund tonn af úrgangi sem áður var urðaður en
er nú endurnýttur á einhvern hátt ýmist endurunnin eða nýttur til orkuframleiðslu. Því miður er enn
langt í land og alls fara um 200 þúsund tonn af úrgangi fara í urðun hér á landi á ári hverju sem
að langmestu leiti gæti farið í frekari vinnslu. Við lítum á það sem okkar samfélagslegu ábyrgð að
gera allt sem í okkar valdi stendur til að lágmarka þessa sóun.
Jón Þórir Frantzson, forstjóri Íslenska gámafélagsins
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Árið 2020
Árið 2020 var óvenjulegt ár. Í fyrsta sinn á okkar tímum skall á heimsfaraldur með áður óþekktum
áskorunum sem þurfti að bregðast hratt og fumlaust við. Við vorum hins vegar ekki alveg óviðbúin,
því árið 2009 unnum við viðbragðsáætlun um framkvæmd sorphirðu í heimsfaraldri fyrir fjölmörg
sveitarfélög og því voru hæg heimatökin að dusta rykið af þessum áætlunum og vera viðbúin hinu
versta. Sem betur fer fór þó ekki allt á versta veg og við náðum að halda starfseminni gangandi
hnökralaust, þökk sé snörum viðbrögðum, fórnfýsi og aðlögunarhæfni starfsfólks okkar.
En árið 2020 snérist sem betur fer ekki allt um Covid. Á árinu hóf fyrirtækið að undirbúa
flutning á allri sinni starfsemi á höfuðborgarsvæðinu frá Gufunesi á Esjumela. Mikil jarðvinna og
skipulagning átti sér stað en byggja á þrjár stórar skemmur árið 2021 fyrir starfsemina.		
Hráefnið fór í sóttkví
Eftir að covid skall á þurfti að ákveða hvernig ætti að bregðast við heimsfaraldrinum í úrgangsmálum.
Við vorum í samvinnu við sóttvarnaryfirvöld og Umhverfisstofnun og á meðan óvissa ríkti enn um
smithættu veirunnar var ákveðið að það endurvinnsluhráefni sem barst í Grænu tunnuna, pappír,
plastumbúðir og smáir málmhlutir, yrði geymt í tvær vikur áður en það færi í gegnum frekari
flokkun hjá starfsfólki fyrirtækisins. Það má því segja að endurvinnsluhráefnið hafi farið í sóttkví.

Ný tækni og vélar
Árið 2020 tókum við í notkun tvo nýja tveggja hólfa bíla á Austurlandi og Suðurlandi. Þessir bílar
gera okkur kleift að taka tvo flokka af sorpi á sama tíma og spara því akstur og tíma. Einnig voru
teknir í notkun fleiri rafbílar í bílaflota starfsmanna bæði á vegum fyrirtækisins og í einkaeigu.
Hleðslustöðvar eru á bílastæðum til að auðvelda starfsmönnum að hlaða bílana og má vænta fleiri
stöðva á komandi ári. Allt er þetta gert til að draga úr kolefnisspori fyrirtækisins.
2020 var áherslan á undirbúning flutnings fyrirtækisins í nýjar höfuðstöðvar og vegna þess var ekki
mikið um nýjungar í vinnuvélum eða öðrum tækjum en þær koma á nýjum stað árið 2021.
Innflutningur og afgreiðsla á götusalti
Þegar kemur að vetrarþjónustu höfum við hingað til aðallega verið í snjómokstri og hálkuvörnum.
Haustið 2020 hófum við innflutning á götusalti til hálkuvarna, pækilgerðar og rykbindingar fyrir
Vegagerðina. Við flytjum saltið inn frá Túnis í Norður-Afríku og til stendur að á ári hverju séu afhent
um 15.000 til 20.000 tonn af salti sem Vegagerðin notar svo á vegi landsins. Starfsemin fer fram
sjö mánuði ársins, yfir vetrarmánuðina og fram að vori, þar sem þjónustað er allan sólarhringinn.
Á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum eru þrjár afgreiðslustöðvar, í Reykjavík, Hafnarfirði og
Ásbrú þar sem við sjáum um afgreiðslu á salti fyrir dreifibíla Vegagerðarinnar og annarra fyrirtækja.
Þar að auki afhendum við salt í birgðastöðvar Vegagerðarinnar á Selfossi og sjáum um þjónustu
á salti á Akranesi.

Þegar seinni bylgjur faraldursins komu þá vorum við búin að læra betur á veiruna
og endurvinnsluhráefnið slapp sem betur fer við sóttkví.

Á vormánuðum ár hvert stendur svo til að við flytjum inn í kring um 5.000 tonn af salti sem við
afhendum á ýmsar hafnir um land allt en það salt er sérstaklega ætlað til rykbindingar. Fyrsta slíka
skipið er áætlað í kring um maí 2021. Verkið fór af stað í september 2020 og hefur það gengið
vonum framar, veturinn var þó mildur og afgreiðsla á salti því í samræmi við það.

Fjarkynningar

Moltan

Á umhverfissviði Íslenska gámafélagsins starfa sérfræðingar sem bjóða viðskiptavinum fyrirtækisins
upp á ýmsa þjónustu eins og ráðgjöf, úttekt á flokkun og fræðslu um flokkun til endurvinnslu.

Íslenska gámafélagið hefur jarðgert lífrænan eldhúsúrgang í Gufunesi í rúman áratug. Það
hefur almennt gengið vel og í gegnum árin hafa þar verið jarðgerð um 2.000 tonn af lífrænum
eldhúsúrgangi á ári. Jarðgerðarferlið tekur um 6-8 mánuði en lokaafurðin er molta sem nota
má sem jarðvegsbæti í landgræðslu og skógrækt. Síðan að jarðgerðin hófst hefur öðru hvoru
komið upp lyktarónæði vegna hennar og við höfum breytt verklaginu í gegnum tíðina til að koma
í veg fyrir lyktarónæði berist í nágrannabyggð. Í ágúst 2020 kom þó upp leiðinlegt atvik við
jarðgerðina sem skapaði lyktarónæði fyrir íbúa Grafarvogs. Strax var farið í aðgerðir til að koma í
veg fyrir að svona kæmi fyrir aftur. En fyrir utan þetta einangraða tilvik komu ekki upp nein alvarleg
atvik varðandi jarðgerðina árið 2020.

Þegar covid skall á með tilheyrandi lokunum og samkomutakmörkunum lagðist þessi þjónusta að
mestu niður. En þegar leið á árið náðum við, eins og okkar viðskiptavinir, að aðlaga okkur betur að
aðstæðum og fræðsluerindin voru haldin í fjarfundaformi. Okkur þykir þó alltaf betra að mæta á
staðinn og hitta fólkið, því þannig nást oft áhugaverðar umræður og stemning. Fjarkynningarnar
eru þó mjög góður valkostur þegar við þurfum að ná til okkar viðskiptavina sem eru lengra frá.
Núna erum við að útbúa fræðsluerindi sem hægt er að sýna, án beinna samskipta við fyrirlesarann.
Þessi erindi er t.d. hægt að nota í E-loomi sem er fræðslukerfi sem starfsfólk getur skoðað þegar
það hefur tíma. Þar eru margir möguleikar í boði til að koma fræðslu í skemmtilegt form.
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Djúpgámar

Samfélagsleg málefni

Djúpgámar eru 3-5 rúmmetra gámar sem eru að mestu grafnir ofan í jörðina þannig að eingöngu
toppurinn stendur upp úr jörðinni, með því að grafa gáminn niður í jörðina er svæðið sem gámarnir
taka lágmarkað en söfnunin hámörkuð, topparnir eru mjög snyrtilegir og falla þannig vel inn í
umhverfið.

Þau verkefni sem við tökum þátt í tengjast að mestu forvörnum og nýsköpun af ýmsum toga og við
leggjum jafnframt ríka áherslu á að styrkja íþróttastarf í þeim sveitarfélögum sem við þjónustum.
Verkefnin eru ýmist í formi samstarfs, beinna styrkja og/eða sem þjónusta og leiga á ílátum,
endurgjaldslaust eða með ríflegum afslætti.

Árið 2020 jukum við áherslu á sölu og kynningu á djúpgámum, en frá árinu 2018 hefur ÍGF flutt
inn og selt djúpgáma frá Sulo (nú Sansac). Undanfarið hefur eftirspurn og notkun á djúpgámum
margfaldast bæði fyrir fjölbýlishús og stofnanir. Djúpgámana okkar má t.d. finna á íbúðasvæðum
við Kirkjusand, Vesturvör og Gerplustræti og sem grenndargáma við Háskóla Íslands, Freyjutorg
og Klambratún. Reikna má með að notkun djúpgáma muni halda áfram að aukast á komandi árum
og mun ÍGF taka þátt í þeirri þróun.

Árlega veitum við styrk úr dósasjóði Íslenska gámafélagsins. Í dósasjóðinn fara allar þær flöskur
og dósir sem við söfnum í samvinnu við viðskiptavini okkar ásamt dósum sem falla til úr Grænu
tunnunni. Sjóðurinn rennur óskiptur til Barnaspítala Hringsins og hefur gert það í fjölda ára.
Styrkir á árinu 2020
Hér eru nokkur af þeim félögum og fyrirtækjum sem við styrktum árið 2020 með beinum eða
óbeinum hætti:
Björgunarsveitin Ísólfur vegna skriðu á Seyðisfirði
Íslenska Lögregluforlagið
FRÆ - Fræðsla og forvarnir
Mæðrastyrksnefnd
Samhjálp
Landsbjörg
Björgunarsveitirnar
Skógræktarfélag Íslands
Ungmennafélagið Þór
Körfuknattleiksdeild UMFN
Körfuknattleiksdeild Sindri
Körfuknattleikssamband Íslands / Stuðningur landsliða
Íþróttafélagið Leiknir
Ungmennafélagið Fjölnir
Knattspyrnufélagið Víðir
Snæfell körfuknattleiksdeild
Handknattleiksdeild Selfoss
KA/Þór handbolti kvenna
Golfklúbbur Akureyrar
SÁÁ styrktarsjóður
Stóri Plokkdagurinn
KFUM og KFUK á Íslandi
Bæjarhátíðir, ferðasjóðir grunnskóla og fleiri.
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Bambahús

Plastplan

Bambahús eru gróðurhús byggð úr 1000 lítra IBC tönkum sem kallast bambar. Íslenska gámafélagið
er í samstarfi við Bambahús þar sem okkar hlutverk er að sækja bamba til okkar viðskiptavina, sem
annars hefðu farið í förgun, og komum þeim til Bambahúsa en einnig sjáum við um að koma til
orkuvinnslu restinni af plasti sem ekki er hægt að nota í gróðurhúsin.

Með samstarfi okkar við Plastplan árið 2019 urðu til tunnuloksfestingar sem varna því að lok á
sorptunnum fjúki upp og rusl dreifist út í náttúruna. Tunnuloksfestingarnar voru settar á tunnur á
Siglufirði á vormánuðum 2020 til prufu og hafa þær reynst mjög vel. Einnig hafa nokkur fyrirtæki
á höfuðborgarsvæðinu notað festingarnar með góðum árangri og vonumst við til að geta komið
þeim í smásölu árið 2021.

Í kjölfarið myndast hringsrásarkerfi þar sem við endurnýtum umbúðir sem annars væru urðaðar,
til að búa til gróðurhús þar sem fólk getur lært sjálfbærni og ræktun. Við spörum fyrirtækjum
förgunarkostnað, stuðlum að endurnýtingu, ýtum undir sjálfbærni í matarframleiðslu og minnkum
þannig kolefnisspor landsins til muna.

Samstarf okkar við Plastplan hélt áfram árið 2020 og enn er verið að þróa vörur úr plasti sem
fellur til hjá okkur.

Verkefnið Bambahús byggir á þeirri hugmyndafræði að virðisauka þau verðmæti sem finna
má í einnota umbúðum með megináherslu á svokallaða bamba. Bambar eru 1000 lítra tankar
gerðir úr plasti og galvaníseruðu járni. Í þeim eru fluttir inn alls kyns vökvar, meðal annars til
matvælaframleiðslu.
Við hjá Íslenska gámafélaginu fáum mikið magn af bömbum til förgunar frá viðskiptavinum okkar.
Með hringrásarhagkerfið í huga og samstarfi við Bambahús um nýtingu á bömbunum næst bæði
umhverfis- og fjárhagslegur ávinningur fyrir alla hagaðila.

Fjölsmiðjan
Síðustu ár hefur Íslenska Gámafélagið verið í góðu sambandi við Fjölsmiðjuna og styrkt það góða
starf sem þar fer fram en Fjölsmiðjan starfrækir verkþjálfunar-, framleiðslu- og- fræðslusetur fyrir
ungt fólk á aldrinum 16-24 ára.
Skjólstæðingar Fjölsmiðjunnar hafa komið í heimsókn í flokkunarskemmuna okkar og fengið
flokkunarfræðslu um endurvinnslu, endurnýtiningu og mikilvægi hringrásarhagkerfisins. Við
höfum einnig sent til þeirra raftæki til flokkunar og þannig gefið þeim tækifæri til að taka beinan
þátt í hringrásarhagkerfinu.

Litla Hraun
Samstarf okkar við fangelsið á Litla Hrauni hélt áfram á árinu eins og undanfarin 12 ár. Þetta verkefni
felur í sér að fangar flokki til endurvinnslu málma og raftæki, sem berast til okkar af gámasvæðum
víðsvegar af landinu.
Endurvinnsluskógur
Árið 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 gámafjölskylduna, viðskiptavini okkar, skólabörn og almenning. Skógurinn
mun í framtíðinni veita okkur skjól og tækifæri til að njóta fallegrar náttúru. Í sumar plantaði
starfsfólk okkar um 950 trjáplöntum í skóginn undir leiðsögn Skógræktarfélags Reykjavíkur sem
hefur umsjón með skipulagi svæðisins og vali á plöntum.

10

11

Samfélagsskýrsla 2020

Íslenska gámafélagið

Vinnuumhverfið

Öryggi og heilsa

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 2020 voru sex einstaklingar skráðir í starfi með á bilinu 25% - 75% örorku. Þessir einstaklingar
starfa í sorphirðu, flokkun og í mötuneyti fyrirtækisins.

Fyrirtækið leggur mikla áherslu á öryggis- og velferðarmál. Stefnan í öryggismálum er að
við leitum daglega leiða til að bæta öryggi starfsmanna og fyrirbyggja slys. Grunnurinn að
slysalausum vinnustað er góð umgengni og öguð vinnubrögð. Þetta framkvæmum við með
nokkrum leiðum. T.d. með því að hafa reglur og leiðbeiningar skýrar og aðgengilegar, tryggja að
starfsmenn séu vel upplýstir og þekki þær öryggisreglur sem eru í gildi á vinnustaðnum og fari
eftir þeim og með því að ýta undir ábyrgð starfsmanna til að leita stöðugt að öryggisumbótum.
Fyrirtækið styður sína starfsmenn við íþróttaiðkun og tómstundir á hverju ári með heilsustyrk.
Einnig hefur fólki staðið til boða að fara í heilsufarsskoðun einu sinni á ári og bólusetningar. Andleg
heilsa starfsmanna er fyrirtækinu einnig hugleikin og hefur fyrirtækið tekið þátt í greiðslum fyrir
sálfræðiþjónustu starfsmanna sem eru að ganga í gegnum erfiðleika.

Jafnlaunavottun

Starfsmenn
265

Karlar
227

Konur
38

Íslenska Gámafélagið er fyrsta jafnlaunavottaða fyrirtækið á Íslandi en vottunina fengum við árið
2013, fyrst VR vottun og í kjölfar lögfestingu jafnlaunavottunar árið 2017. Við störfum eftir kerfi sem
hannað er til að ná markmiðum og stefnu fyrirtækisins í jafnlaunamálum. Kerfið er síðan sannreynt
í árlegri úttekt hjá vottuðum aðila.
Markmið fyrirtækisins er að vera undir 5% í óútskýrðum kynbundnum launamun og hefur fyrirtækið
alltaf verið undir þeim mörkum. Árið 2020 mældist launamunur 0,2% körlum í hag.

Þjónustuaðilar í vinnuvernd
Fyrirtækið á í góðu samstarfi með 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. Þar að auki sendir Heilsuvernd út mánaðarlegan heilsupistil þar sem koma fram mikilvæg
málefni er varðar líkamlega og andlega heilsu starfsmanna sem við höfum miðlað áfram til okkar
fólks. Við erum 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.

Starfsmannafélagið Völundur
Völundur
er
starfsmannafélag
Íslenska
gámafélagsins
og mikið er lagt upp úr að starfsmannafélagið sé öflugt og bjóði
upp á fjölbreytta viðburði. Vegna Covid þurfti að aflýsa flestum
föstum viðburðum félagsins og þurfti stjórn starfsmannafélagsins
að finna nýjar lausnir sem hentuðu ástandinu. Lagt var upp með
að viðburðir næðu til sem flestra óháð búsetu og þjóðerni. Sú
vinna varð upphafið að fjölbreyttari starfi innan Völundar bæði
fyrir árið 2020 og næstu ár. Þegar ljóst var að Covid væri ekki
á förum sendi Völundur í samstarfi við Íslenska gámafélagið
afþreyingar-og sælkera matarpakka til allra starfsmanna og vakti
það mikla lukku.
Það má segja að nú séum við reynslunni ríkari og erum betur í
stakk búin til að bregðast við síbreytilegum áskorum sem fylgja
breyttu fyrirtæki og þjóðfélagi.
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Umhverfið

Minnka prentun á pappír

Umhverfismál eru okkur hugleikin. Hlutverk okkar sem fyrirtækis er að veita viðskiptavinum okkar
áreiðanlega umhverfisþjónustu og nýta það sem til fellur til að skapa verðmæti með þekkingu
okkar og tækni. Þannig stuðum við að hringrás hráefna og lágmörkum sóun. Við viljum einnig
draga úr þeim umhverfisþáttum sem starfsemin okkar veldur, en þeir eru; eldsneytisnotkun,
efnanotkun og almennur úrgangur.

Í gegnum tíðina hefur mikil pappírsnotkun fylgt þeim 227 starfsmönnum og u.þ.b. 3.200 fyrirtækjum
og stofnunum sem eru í viðskiptum við Íslenska gámafélagið og Vélamiðstöð sem er dótturfélag
okkar. Árið 2017 hófum við að senda hluta reikninga okkar rafrænt. Einnig hættum við að senda út
launaseðla á pappírsformi. Í mars á þessu ári voru allir reikningar og launaseðlar keyrðir rafrænt,
með örfáum undantekningum. Vegna þessara breytingar hefur pappírsnotkun dregist saman um
u.þ.b. 55.000 blöð og 37.000 umslög á ári.

Útflutningur hráefna
Mikil aukning varð í útflutningi á hráefnum til endurvinnslu og endurnýtingar á árinu og munaði
þar mestu um stóraukinn útflutning á almennu sorpi til orkuvinnslu sem rúmlega fjórfaldaðist á
milli ára. Einnig varð mikil aukning í útflutningi á dekkjum til endurvinnslu eða rúmlega þreföldun.
Hins vegar dróst útflutningur á matarolíu saman um 28% sem skýrist aðallega af minnkun á
innsöfnuðu magni þar sem stór hluti veitingastaða lokaði tímabundið eða alfarið vegna COVID.
Þá minnkaði magn rafgeyma um 14% á milli ára En magnaukning varð í öllum öðrum flokkum.
Heildar útflutningur okkar á hráefnum til endurvinnslu eða endurnýtingar jókst um 96% prósent á
milli ára.

Við beitum okkur einnig í því að fá rafræna reikninga frá lánadrottnum til að draga enn frekar
úr pappírsnotkun. Reikningum til okkar hefur fækkað umtalsvert síðustu árin, en árið 2019 fylltu
mótteknir reikningar frá lánardrottnum 32 möppur hjá okkur og 23 möppur árið 2020. Við reiknum
með að mótteknir reikningar á pappírsformi heyri sögunni til innan fárra ára.
Mikil pappírsnotkun fylgir útflutningi á hráefni því fylla þarf út mörg eyðublöð og skila til
móttökuaðila, flutningsaðila og stofnana fyrir hvern gám sem fluttur er. Við höfum gert okkar besta
til að takmarka útprentun og finna leiðir til að geyma þessi skjöl á rafrænu formi.

Ný verkefni
Meðal nýrra verkefna á árinu 2020 var útflutningur á fiskikörum til orkuvinnslu. Ónýt fiskikör hafa
lengi verið vandamál þar sem þau eru ekki endurvinnsluhæf og því miður má víða finna slík kör
úti í náttúrunni. Í fyrra gerðum við samning við Umbúðamiðlun sem á og rekur stóran hluta af
fiskikörum sem útgerðirnar í landinu nota. Samningurinn felur í sér að við tökum við körum sem
tekin hafa verið úr umferð og komum þeim í orkuvinnslu. Á árinu sendum við um 42 tonn af körum
til orkuvinnslu sem annars hefðu endað í urðun.
Endurvinnsla raftækja
Endurvinnsla raftækja hefur aukist jafnt og þétt undanfarin ár enda er mikilvægt að endurheimta
verðmæt hráefni úr tækjunum. Við sendum raftæki sem við söfnum til efnislegrar endurvinnslu ef
það er mögulegt. Til að hámarka nýtingu hráefna þá eru raftækin tekin í sundur og hver málmur fer
sína leið í endurvinnslu. Í raftækjum eru stjórnborð sem innihalda góðmálma. Við höldum þessum
stjórnborðum aðskildum og sendum þau í sértæka endurvinnslu þar sem mismunandi málmar eru
aðgreindir. Við fáum síðan upplýsingar frá endurvinnsluaðilanum um magn og tegundir málma
sem stjórnborðin innihéldu. Sem dæmi má nefna að úr stjórnborðum raftækja sem við sendum til
endurvinnslu í fyrra voru endurheimt um 1,4 kg af hreinu gulli og um 9,4 kg af hreinu silfri. Til að
ná sama magni úr gjöfulli gullnámu þyrfti að grafa upp og hreinsa um 460 tonn af jarðvegi.
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Grænt bókhald

Orkunotkun

Við stefnum í átt að hreinna umhverfi. Til að geta dregið úr neikvæðum umhverfisþáttum vegna
starfseminnar er mikilvægt að við séum meðvituð um magn þeirra þátta sem helst hafa áhrif. Við
fylgjumst reglulega með notkun eldsneytis á bíla og tæki fyrirtækisins, rafmagns- og vatnsnotkun
og flokkun úrgangs á höfuðstöðvunum í Gufunesi og á Esjumelum. Græna bókhaldið hjálpar
okkur við að fylgjast með þeirri vegferð sem við erum á og koma auga á tækifæri til úrbóta.

Við flutning höfuðstöðva frá Gufunesi á Esjumela hefur dregið úr orkunotkun frá fyrri árum. Það
skýrist að mestu af færri og betur nýttum húsum, notkun á sparneytnari perum og tækjum og
nákvæmari mælingum á orkunotkun.

Úrgangur vegna starfseminnar
Hlutfall flokkunar á skrifstofum, mötuneyti, lager og Vélamiðstöð má sjá á töflunni hér að neðan. Í
ár dró úr flokkun, en það má m.a. rekja til framkvæmda vegna flutninga á nýja starfsstöð.

Almennt sorp til urðunar
Grófur úrgangur til flokkunar

2018

2019

2020

11.850

11.549

13.340

9.490

4.096

8.760

Hjólbarðar til endurvinnslu

14.880

Litað timbur til endurýtingar

1.920

50

Málmar til endurvinnslu

3.566

11.064

2.125

Lífrænn eldhúsúrgangur í jarðgerð

2.490

2.650

1.690

Bylgjupappi til endurvinnslu

2.280

2.390

880

Grænt efni til endurvinnslu

1.780

2.714

2.875

Spilliefni til förgunar

1.282

1.736

1.188

Rafgeymar til endurvinnslu

1.275

1.145

932

280

119

34.013

39.544

46.839

37%

60%

53%

Raftæki til endurvinnslu
Samtals magn (kg)
Hlutfall flokkunar

2018

2019

2020

Rafmagn (kWst)

799.639

707.366

680.858

Kalt vatn (m3)

640

805

672

Heitt vatn (m3)

64.203

78.616

62.634

Eldsneytisnotkun
Við notuðum um 250 tæki sem ganga fyrir eldsneyti vegna starfsemi IGF á árinu. Með því að auka
hlut rafmagnstækja og innkaup á sparneytnari bílum stefnir fyrirtækið að því að draga úr notkun
á jarðefnaeldsneyti. Í töflunni að neðan má sjá magn eldsneytis sem Íslenska gámafélagið notaði
árið 2020 og árin þar á undan. Aukið magn eldsneytis 2019 og 2020 skýrist af framkvæmdum á
Esjumelum, en í það verk notum við eigin tæki.
Undanfarinn áratug framleiddum við lífdísel úr notaðri matarolíu frá viðskiptavinum. Olíunni var
blandað við díselolíu og nýtt á bílana okkar. Nýjar vélar krefjast meiri hreinleika olíunnar og þar
sem um litla framleiðslu var að ræða fórum við ekki út í þann kostnað sem aukin hreinsun hefur í
för með sér, heldur sendum við olíuna nú til Hollands til endurvinnslu.

2018

2019

2020

Metan(m3)

67.325

35.670

33.198

Bensín (l)

29.234

27.974

34.262

1.352.617

1.426.092

1.459.258

209.421

290.710

273.581

34.000

32.000

0

Díselolía (l)
Lituð díselolía (l)
Lífdísel (l)

1.692.597
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1.812.446

1.800.299
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Framtíðin
Meginmarkmið okkar er að stuðla að hreinna umhverfi til framtíðar. Mikilvægur liður í
því er að draga úr losun CO2 og óæskilegra efna og bæta endurvinnslu á starfsstöðvum.

Við ætlum að:
• Auka fræðslu um umhverfismál til starfsmanna okkar
• Fjölga tækjum sem ganga fyrir rafmagni og fækka þeim sem ganga fyrir eldsneyti
• Fjölga hleðslustöðvum fyrir rafmagnsbíla
• Auka trjáplöntun
• Auka útflutning á almennu sorpi til orkuvinnslu i stað urðunar
• Bæta flokkun á okkar starfsstöðvum
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