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Ávarp Forstjóra  
 
Samfélagsmál skipa stóran sess í rekstri Íslenska 
gámafélagsins. Við viljum reka fyrirtækið í sátt við 
umhverfið, samfélagið í heild sinni - og ekki síst - í sátt 
við okkur sjálf. Við vinnum stöðugt að bættu öryggi og 
aðbúnaði starfsfólks og tryggjum að jafnréttis sé gætt á 
vinnustaðnum. Stefna okkar beinir okkur í átt að auknum 
gæðum, jafnrétti, hreinna umhverfi og að við komum heil 
heim.

Undanfarin ár hefur orðið mikil aukning í útflutningi á 
hráefnum til endurvinnslu og óendurvinnanlegs úrgangs 
til orkuvinnslu. Mikill sparnaður varð á útblæstri CO2 
á árinu vegna ákvörðunar okkar um að senda almennt 
sorp frá viðskiptavinum til orkuvinnslu í stað urðunar. Með þeirri aðgerð drógum við úr útblæstri 
gróðurhúsalofttegunda á árinu, um sem nemur 17.982 tonnum af CO2. Þessi sparnaður á útblæstri 
er um 3,7 sinnum meiri en sá útblástur sem varð vegna starfsemi félagsins á árinu. Við höldum þó 
ótrauð áfram að bæta við tækjaflotann okkar bílum og vinnuvélum sem menga minna.

Vegna áframhaldandi heimsfaraldurs á árinu héldum við áfram að virða þær fjöldatakmarkanir 
og fjarlægðarmörk sem voru í gildi hverju sinni. Starfsmannafélagið dó þó ekki ráðalaust og hélt 
viðburði í smærri hópum og/eða rafrænt.

Samfélagsskýrslan er yfirsýn yfir helstu verkefni og áskoranir á árinu ásamt því að sýna stöðu 
félagsins í jafnlauna- og umhverfismálum.
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Íslenska gámafélagið

Íslenska gámafélagið ehf., var stofnað árið 1999. 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.   

Þrátt fyrir að kjarnastarfsemi fyrirtækisins sé í sorphirðu og sorpflutningum þá er starfsemin 
orðin mjög fjölbreytt. 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 og orkunýtingar. 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 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 
fyrir 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. 

Starfsstöðvar   

Íslenska gámafélagið er með höfuðstöðvar á höfuðborgarsvæðinu, nánar tiltekið við Kalksléttu 
1, auk þess sem félagið hefur starfsstöðvar á Reykjanesi, Stykkishólmi, Akureyri, Reyðarfirði og 
á Selfossi og þjónustar sveitarfélög og gámaplön í nágrenni þeirra. Fyrirtækið þjónustar um 28 
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.



6

Samfélagsskýrsla 2021

Breytingar á stjórnskipulagi  
 
Í nóvember 2021 voru tilkynntar skipulagsbreytingar hjá fyrirtækinu. Þessar breytingar voru 
til þess gerðar að auðvelda reksturinn og samræma vinnubrögð þvert á fyrirtækið. Íslenska 
gámafélagið leggur nú,  í anda hringrásarhagkerfisins, aukna áherslu á verðmætasköpun hráefna 
og endurnýtingar, og því varð stærsta breytingin á hráefnasviði, sem nú er orðið að útflutnings- og 
hráefnasviði. 

Þá var Vélamiðstöðin innlimuð inn í félagið sem nýtt svið og heitir nú Viðgerða- og vélasvið. Þessi 
sameining  mun taka tvö ár. Vélamiðstöðin sem sér um bílaflota fyrirtækisins var áður rekin sem 
sér fyrirtæki.  

Mannauðssvið

Fjárstýring

Umhverfismál -  Gæðamál

Upplýsinga- og tæknissvið

Sölu- og þjónustusvið

Sara Sigurvinsdóttir

Rut Jónsdóttir

Elín Ásgeirsdóttir, Sérfræðingur
Hildur Magnúsdóttir, Gæðastjóri

Skúli Franz Hjaltason

Auður Pétursdóttir

Stjórn

Forstjóri

Aðstoðarforstjóri

Helga Kristín Jóhannnsdóttir
Guðmundur Steinbach

Guðjón Egilsson

Jón Þórir Frantzson

Ólafur Thordersen

Þjónustu- og 
rekstrarsvið

Rekstrarsvið 
Höfuðborg

Rekstrarsvið 
Landsbyggð

Viðgerða- og 
vélasvið

Útflutnings- og 
hráefnissvið

Lingþór Jósepsson 

Bartosz Glazowski
Halldór Magni Þórðarson

Friðrik A Jónsson

Ólafur Thordersen Birgir Kristjánsson
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Heimsmarkmið sameinuðu þjóðanna

Við viljum taka þátt í að stuðla að heilbrigðara samfélagi. Margt af því sem við tökum okkur fyrir 
hendur fellur vel inn í Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun. Við styðjum 
við sprotafyrirtæki sem vinna að nýtingu hráefnis og tökum þátt í ýmsum samfélagsverkefnum. 
Við vinnum stöðugt að því að gæta að jafnrétti á meðal starfsmanna og okkur er annt um heilsu 
þeirra og öryggi. Einnig setjum við okkur umhverfismarkmið sem stuðla að hreinna umhverfi í 
framtíðinni. 

Heimsmarkmiðin sem eru 17 talsins mynda jafnvægi milli þriggja stoða sjálfbærrar þróunar; 
hinnar efnahagslegu, félagslegu og umhverfislegu.

 Þau verkefni sem við sinnum hafa snertifleti við eftirtalin markmið. 



Velta ársins
5,9 milljarðar 2981

Fyrirtæki og stofnanir Heimili
1286

Bílar og tæki
286
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1300
gámar af hráefni fluttir út

2923  
Gámar í notkun

16.741 tonn af hráefni til endurvinnslu 
13.654 tonn almennt sorp til orkuvinnslu

Árið 2021

 

Sveitarfélög 

 
Fyrirtækið þjónustar 28 sveitarfélög og þar af eru þrjú sem bættust við á árinu, Grímsnes og 
Grafningshreppur, Bláskógabyggð og Reykhólasveit. 
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Samfélagsleg málefni   
 
Samfélagsleg málefni hafa ávallt verið okkur hugleikin. 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. Þar sem minna kom í sjóðinn 
þetta árið vegna lokana veitingastaða vegna Covid þá tvöfaldaði félagið upphæðina sem rann til 
barnaspítalans en  sjóðurinn rennur óskiptur til Barnaspítala Hringsins og hefur gert það í yfir 20 
ár. 

Önnur 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. 

 
Styrkir á árinu 2021

Hér eru nokkur af þeim félögum og fyrirtækjum sem við styrktum árið 2021 með beinum eða 
óbeinum hætti:

Mæðrastyrksnefnd 

Menntunarsjóður Mæðrastyrksnefndar Reykjavíkur 

Ljósið 

Samhjálp 

Krabbameinsfélagið Framför 

Geðhjálp 

Landsbjörg 

Björgunarsveitirnar 

Skógræktarfélag Íslands 

Ungmennafélagið Þór 

Knattspyrnudeild Grindavíkur 

Körfuknattleiksdeild UMFN 

Körfuknattleikssamband Íslands / Stuðningur 
landsliða 

HSI stuðningur við landsliðin 

Ungmennafélagið Fjölnir 

Knattspyrnufélagið Víðir  

Knattspyrnufélag Fjallabyggðar 

Knattspyrnudeild UMF Skallagrímur 

UMF Snæfell 

Íþróttasambands fatlaðra, 

Handknattleiksdeild Selfoss 

Kvenfélag Selfoss 

Knattspyrnudeild Reynis í Sandgerði 

SÁÁ styrktarsjóðir 

Stóri plokkdagurinn  

Íslenska Lögregluforlagið 

FRÆ - Fræðsla og forvarnir 

Plastplan 

Bæjarhátíðir, ferðasjóðir grunnskóla og ýmsir aðrir 
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Bambahús  
 
Bambahús eru gróðurhús byggð úr 1000 lítra IBC tönkum sem kallast bambar.  Við höfum verið í 
samstarfi við fyrirtækið Bambahús þar sem okkar hlutverk er að taka á móti bömbum, sem annars 
hefðu farið í förgun, og koma þeim til Bambahúsa. 

Í kjölfarið myndast hringsrásarkerfi þar sem umbúðir, sem annars væru urðaðar, eru endurnýttar 
sem hráefni til byggingar gróðurhúsa. Með þessari samvinnu spörum við fyrirtækjum 
förgunarkostnað, stuðlum að endurnýtingu, ýtum undir sjálfbærni í matarframleiðslu og minnkum 
þannig kolefnisspor landsins til muna. 

Plastplan

Samstarf okkar við Plastplan hélt áfram árið 2021 en að þessu sinni voru framleiddar rúðusköfur 
úr endurunnu plasti frá viðskiptavinum okkar. Sköfurnar voru hluti af jólagjöf til starfsmanna og 
viðskiptavina og með þeim fylgdu upplýsingar um vinnsluna á þeim. 
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Fjölsmiðjan

Við héldum áfram okkar góða samstarfi við Fjölsmiðjuna með því að senda 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 13 ár. Verkefnið 
felur í sér að fangar flokki til endurvinnslu málma og raftæki, sem berast til okkar af gámasvæðum 
víðsvegar af landinu. 

Önnur samfélagsverkefni 2021 

Við tókum þátt í hreinsunarátakinu Flugeldaruslið burt í samvinnu við hjálparsveitir og 
björgunarsveitir víða um land. Okkar aðkoma að verkefninu var að afhenda gáma þar sem fólki 
var boðið að losa sig við flugeldarusl án kostnaðar. 

Stóri plokkdagurinn er haldinn ár hvert á degi umhverfisins 25. apríl. Við tökum þátt í deginum 
með því að útvega gáma víðsvegar þar sem plokkarar landsins geta losað sitt plokk.



Karlar
201

Konur
40
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Vinnuumhverfið	  
 
Hjá Íslenska gámafélaginu vinnur fjölbreyttur hópur starfsmanna sem telur hátt í 250 manns. 
Við leggjum áherslu á gott vinnuumhverfi, jafnrétti, öryggi og góðan aðbúnað starfsmanna. Við 
vinnum markvist með Vinnumálastofnun og stuðningsfulltrúum við að skapa tækifæri fyrir öryrkja 
með góðum árangri. Árið 2021 voru átta einstaklingar skráðir í starfi með á bilinu 25% - 75% 
örorku. Þessir einstaklingar starfa í sorphirðu, á gámaplani, við flokkun og í mötuneyti fyrirtækisins. 

Jafnlaunavottun  
 
Íslenska gámafélagið var fyrsta jafnlaunavottaða fyrirtækið á Íslandi, en vottunina fengum við árið 
2013. Jafnlaunakerfið fer í reglulega endurskoðun hjá vottuðum úttektaraðilum frá BSI á Íslandi. 
Kerfið styður undir vilja stjórnenda til að vinna að stöðugum umbótum og eyða út ójöfnuði. 

Markmið okkar er að vera undir 5% í óútskýrðum kynbundnum launamun og höfum við alltaf verið 
undir þeim mörkum. Árið 2021 mældist launamunur 0,9% körlum í hag.

0,9% körlum í hag (Fylgistuðull 0,966)   

1 athugasemd og 5 tækifæri til úrbóta.  

Starfsmannafélagið Völundur  
 
Starfsmannafélagið Völundur sér um að bjóða starfsmönnum upp á fjölbreytta 
viðburði fyrir alla. Vegna Covid þurfti að aflýsa flestum föstum viðburðum félagsins 
árið 2020 og þurfti Völundur að finna nýjar lausnir fyrir árið 2021 sem hentuðu 
ástandinu og rekstrinum. Lagt var upp með að starfið næði til sem flestra óháð 
búsetu og þjóðerni.  

Völundur byrjaði árið með því að senda bóndadags og konudagsgjafir til allra 
og síðan var páskabingóið rafrænt. Þegar sumarið gekk í garð var Covid í lægð í 
þjóðfélaginu og náðist að halda vel heppnað golfmót á Suðurlandi. Þegar líða tók 
á haustið og árshátíð fyrirtækisins var veiran komin aftur á flug. Greip þá Völundur 
til þess ráðs að halda sjö árshátíðir víðsvegar um landið í stað þess að hafa eina 
stóra. Starfsmenn mismunandi starfstöðva sóttu afþreyingu saman að degi til t.d. 
buggyferðir, fjórhjólaferðir eða siglingar og áttu svo góða kvöldstund saman. Við 
erum reynslunni ríkari og betur í stakk búin til að bregðast við síbreytilegum áskorum 
sem fylgja breyttu fyrirtæki og samfélagi. 
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Kiddakaffi 

Í maí 2021 var mötuneytið á nýju höfuðstöðvunum á Esjumelum opnað. Það var vígt við 
hátíðlega athöfn og fékk mötuneytið nafnið Kidda kaffi til heiðurs Kristni Þóri sem hefur starfað 
hjá fyrirtækinu frá árinu 2002. Kristinn eða Kiddi eins og hann er kallaður tekur alltaf vel á móti 
öllum og lífgar upp á hina dimmustu daga með útgeislun sinni og skemmtilegum frösum. Allir 
þekkja Kidda en hann er partur af sál Íslenska gámafélagsins. 

Íslenska gámafélagið

Öryggi og heilsa  
 
Við leggjum mikla áherslu á öryggis- og velferðarmál og leitum daglega leiða til að bæta öryggi 
starfsmanna og fyrirbyggja slys. Grunnurinn að slysalausum vinnustað er góð umgengni, öguð 
vinnubrögð og fræðsla til starfsmanna. Við stefnum að því að gera öryggisreglur og leiðbeiningar 
skýrari og sýnilegri, tryggja að starfsmenn séu vel upplýstir og að þeir þekki þær reglur sem eru í 
gildi á vinnustaðnum og fari eftir þeim. Með því er verið að ýta undir ábyrgð starfsmanna til að leita 
stöðugt að öryggisumbótum.  

Starfsmönnum er boðið upp á styrki til íþrótta- og tómstundiðkunar á hverju ári. Við bjóðum einnig 
upp á heilsufarsskoðun og bólusetningar einu sinni á ári. Andleg heilsa starfsmanna er fyrirtækinu 
hugleikin og hefur fyrirtækið tekið þátt í greiðslum fyrir sálfræðiþjónustu starfsmanna sem eru að 
ganga í gegnum erfiðleika. 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. 
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Umhverfið	  
 
Við viljum fyrirbyggja að umhverfið beri skaða af völdum starfseminnar. Við erum meðvituð um 
umhverfisáhrif fyrirtækisins og höfum kunnáttu, færni og metnað til að draga skipulega úr áhrifum 
þýðingarmestu umhverfisáhrifanna. Við störfum samkvæmt vottuðu umhverfisstjórnunarkerfi ISO 
14001, leitum sífellt leiða til að gera betur í starfseminni og finnum lausnir sem bæta árangur í 
umhverfismálum. 

Okkar helstu markmið eru að draga úr losun á CO2 og annarra spilliefna í umhverfið. Þetta gerum 
við með því að fjölga rafmagnstækjum og fækka þeim sem ganga fyrir eldsneyti. Rafmagnsnotkun 
hefur dregist saman undanfarin ár og viljum við halda áfram þeirri þróun, þó að reikna megi með 
að aukin notkun rafmagnstækja kalli á meiri notkun á rafmagni. Einnig viljum við bæta flokkun 
hjá fyrirtækinu, planta fleiri trjám á fleiri stöðum á landinu og halda áfram að fræða starfsmenn 
félagsins um mikilvægi þess að fara vel með umhverfið. 

Eldsneytisnotkun   
 
Á árinu drógum við úr notkun eldsneytis frá fyrra ári. Vegna framkvæmda á Esjumelum hefur notkun 
eldsneytis verið meiri undanfarin ár en á eðlilegu ári. Það má því reikna með að þegar þeim lýkur 
dragi talsvert úr notkun. Hlutfall tækja sem ganga fyrir rafmagni á móti þeim sem ganga fyrir 
eldsneyti hefur aukist úr 1,6% af heildarfjölda árið 2020 upp í 3,6% árið 2021. Með áframhaldandi 
þróun í þessa átt stuðlum við að minni notkunar á eldsneyti jafnt og þétt næstu árin.

2019 2020 2021

Metan(m3)   35.670 33.198 22.699

Bensín (l) 27.974 34.262 35.154

Díselolía (l) 1.426.092 1.459.258 1.494.255

Lituð díselolía (l) 290.710 273.581 236.270

Lífdísel (l) 32.000 0 0

    1.812.446         1.800.299     1.788.378
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Orkunotkun   
 
Notkun á rafmagni og heitu vatni hefur dregist saman síðustu árin. Það skýrist af flutningi í ný 
og hentugri húsnæði á Esjumelum og einnig af því að nú eru notaðar led-perur, sem eru mun 
sparneytnari en þær sem áður voru notaðar.

Þær tölur sem hér eru birtar eru eingöngu frá höfuðstöðvum Íslenska gámafélagsins í 
Reykjavík.  

 
2019 2020 2021

Rafmagn (kWst) 707.366 680.858 619.693

Kalt vatn (m3) 805 672 1.211

Heitt vatn (m3) 78.616 62.634 29.289

Úrgangur vegna starfseminnar

Vegna starfseminnar í Reykjavík féllu til rúm 43 tonn af úrgangi. Þetta er úrgangur frá skrifstofum, 
eldhúsi, verkstæði og lager félagsins. Mikið magn af úrgangi síðustu tvö árin má skýra með 
flutningum höfuðstöðvanna. Við viljum bæta flokkun innan fyrirtækisins og stefnum að a.m.k. 70% 
flokkun á næsta ári. 

2019 2020 2021

Almennt sorp til urðunar      11.549      13.340       12.790 

Grófur úrgangur til flokkunar         4.096         8.760         1.790 

Hjólbarðar til endurvinnslu 14.880      2.540 

Litað timbur til endurýtingar 1.920         50               25 

Málmar til endurvinnslu        11.064      2.125         16.457 

Lífrænn eldhúsúrgangur í jarðgerð         2.650         1.690          3.230 

Bylgjupappi til endurvinnslu         2.390      880            660 

Grænt efni til endurvinnslu         2.714          2.875         3.320 

Spilliefni til förgunar         1.736         1.188         1.162 

Rafgeymar til endurvinnslu         1.145         932            952 

Raftæki til endurvinnslu  280           119            247 

Samtals magn (kg)      39.544      46.839       43.113

Hlutfall flokkunar 60% 53% 66%
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Trjáplöntun

Á árinu plöntuðu starfsmenn félagsins 2.500 trjám í endurvinnsluskóginn okkar á Esjumelum. 
Þetta er 1.000 fleiri plöntur en til stóð að planta á árinu. Skógurinn er á lóð í eigu Skógræktarfélags 
Reykjavíkur við hlið nýju starfsstöðvar Íslenska gámafélagsins. Við höfum frá árinu 2018 plantað 
rúmlega 7200 trjám á svæðinu og með því náð að binda 814 tonn af CO2 á því tímabili. 

Losun CO2 

Sú losun koltvísýrings sem við mælum er frá þeim bílaflota sem notaður er í rekstur félagsins á öllu 
landinu, orkunotkun og úrgangi vegna starfseminnar á höfuðstöðvum. Losunin er reiknuð út frá 
því magni sem rætt er um hér að framan. Í töflunni hér á eftir má sjá þrjár mismunandi leiðir sem 
við notum til að reikna út losunina. Í öllum tilfellum eru notaðir stuðlar frá Umhverfisstofnun (UST) 
til að reikna út losun vegna eldsneytisnotkunar, rafmagns og sparnað vegna trjáplöntunar.  

Útreikningar vegna úrgangs eru aftur á móti breytilegir á milli dálka. Í fremsta dálki er notaður 
stuðull frá UST, en fyrir almennt sorp er þar eingöngu í boði stuðull fyrir sorp sem fer í urðun. Þar 
sem almennt sorp frá okkur fer til orkuvinnslu finnst okkur ekki rétt að nota stuðul fyrir urðun. Því 
fengum við aðstoð frá ReSource International til að finna út réttan stuðul fyrir almennt sorp og 
ýmsa endurvinnsluflokka út frá mismunandi vinnslu. Þeir stuðlar eru notaðir í dálki tvö og þrjú í 
töflunni. 

Ef almenna sorpið okkar færi í urðun væri heildar losun CO2 vegna starfseminnar tæp 4.463 
tonn á árinu, en þar sem það er sent til orkuvinnslu þykir okkur réttara að nýta upplýsingarnar frá 
ReSource fyrir almennt sorp og ýmsa endurvinnsluflokka. Sé það gert er losunin fyrir 2021 tæp 
4.398 tonn CO2. 

Það almenna sorp sem Íslenska gámafélagið sendir til orkuvinnslu fer til stöðva sem framleiða 
orku úr úrganginum sem nýtist í stað orku úr kolum eða olíu. Fyrir hvert kg af almennu sorpi 
sparast því 1,317 kg af CO2 og kemur því sem frádráttur í kolefnisbókhaldið. Í útreikningum er 
ekki tekinn með flutningur úrgangsins á milli landa, en þar sem verið er að nýta pláss í skipum sem 
annars færu hálftóm til Evrópu þykir ekki ástæða fyrir því. Íslendingar flytja mikið af vörum inn til 
landsins þannig að ekki er þörf á aukaferðum með úrgang frá landinu. 
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          Til gamans

 
Almennt sorp sem við söfnum frá viðskiptavinum okkar á suðvesturhluta landsins hefur verið 

sent til orkuvinnslu frá árinu 2019. Þar sem við tókum þá ákvörðun upp á eigið frumkvæði ætlum 
við að leyfa okkur til gamans að setja þann sparnað á losun sem orðið hefur á árinu vegna 

þess magns sem við fluttum út. Í þriðja dálki sést að tæp 17.982 tonn af CO2 sparaðist vegna 
þeirra 13.654 tonna úrgangs sem fóru til orkuvinnslu í stað urðunar. Ef við nýtum okkur þennan 

sparnað til að hlutleysa okkar bókhald má sjá að losun vegna starfsemi Íslenska gámafélagsin er 
13.584 tonn í mínus. 

M.v. stuðla  
frá UST

M.v. stuðla  
frá ReSource

Með úrgangi frá 
viðskiptavinum til 

orkuvinnslu
Eldsneytisnotkun 4.719.013 4.719.013 4.719.013
Rafmagn 6.958 6.958 6.958
Úrgangur frá starfseminni 11.811 - 53.098 - 53.098
Trjáplöntun -275.000 -275.000 -275.000

Úrgangur til orkuvinnslu -17.981.960

Samtals losun CO2 4.462.782 4.397.873 -13.584.086

Losun CO2 (kg) árið 2021
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Framtíðin 

Íslenska gámafélagið ætlar á næstu árum að stuðla að hreinna umhverfi með 
því að takmarka áfram þá umhverfisþætti sem lúta að starfseminni.   

Við stefnum á að eftir fimm ár verði losun CO2 vegna starfseminnar  
30% minni en hún er í dag.  

Hlutfall flokkaðs úrgangs verður a.m.k. 70% árið 2022. 

Magn eldsneytis sem við notum dregst saman um 4% árið 2022.

Hlutfall rafmagnsknúinna tækja á móti tækjum sem ganga fyrir 
eldsneyti verður a.m.k. 5% í lok 2022. 

Fjöldi rafhleðslustöðva á höfuðstöðvum verður 15 í lok 2022.  

Við plöntum a.m.k. 1500 trjám árið 2022. 


