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MS Selfossi 

Mjólkurbú Flóamanna á Selfossi tók til starfa 5. desember 1929. Árið 2005 
sameinaðist það Mjólkursamsölunni í Reykjavík undir heitinu MS. Hjá MS 
Selfossi starfa nú um 100 manns. Það er stærsta mjólkurbú á Íslandi, þar sem 
tekið er á móti mjólk sem safnað er á svæði sem nær frá  Snæfellsnesi að 
Skeiðarársandi. 

Umhverfisstefna MS er skýr. Stjórnendur MS gera sér ljósa grein fyrir þeim 
umhverfisáhrifum sem tengjast starfsemi fyrirtækisins og eru umhverfismál 
með mikilvægustu forgangsmálum í rekstri fyrirtækisins. Fyrirtækið hefur það 
að markmiði að minnka losun á úrgangi út í umhverfið, minnka orkunotkun og 
bæta hráefnisnýtingu. 

Undanfarin ár hefur MS Selfossi unnið að því að draga úr magni sorps sem fer 
til urðunar með því að flokka frá allt endurvinnanlegt hráefni sem til fellur við 
starfsemina. Með þessu hefur MS Selfossi sýnt gott fordæmi í 
umhverfismálum, en með flokkun og endurvinnslu er stuðlað að sjálfbærni 
með aukinni nýtingu auðlinda. Auk þess liggur hagræðing  í nýtingu 
endurvinnanlegra hráefna sem annars enda í urðun með tilheyrandi kostnaði.  
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Tilgangurinn með gerð þessarar handbókar er að skilgreina og skipuleggja 
flokkun sorps hjá MS Selfossi með því markmiði að draga úr magni þess sorps 
sem fer til urðunar.  

Með réttri flokkun má draga umtalsvert úr magni úrgangs sem fer til urðunar 
og auka það magn sem fer til endurvinnslu og endurnýtingar.  

Með fræðslu um flokkunarmál og sorphirðu er starfsfólki MS gert kleift að 
auka þekkingu sína og færni í takt við áherslur MS í umhverfismálum.   

Handbókin er leiðbeiningarrit fyrir starfsfólk MS Selfossi um það hvernig 
fyrirtækið hyggst standa að flokkun í samvinnu við Íslenska Gámafélagið.   

Á næstu síðum er að finna leiðbeiningar og fróðleiksmola um flokkun og hvað 
verður um það hráefni sem fer til endurvinnslu. 

Tilgangur og markmið 
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Sorpflokkar hjá MS Selfossi 
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Hjá MS Selfossi falla til margir flokkar sorps. Stór hluti þess er endurvinnanlegt 
hráefni.  Hér að neðan eru þeir flokkar taldir upp, skilgreindir og nefnt í hvaða 
farveg þeir fara innan fyrirtækisins. Á næstu síðum eru nánari útskýringar á 



Staðsetning gáma hjá MS Selfossi 
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Á yfirlitsmyndinni hér að neðan eru sýndar staðsetningar gáma og 
söfnunarstöðva fyrir mismunandi flokka 

Nokkrar staðreyndir um endurvinnslu 
 

Það sparar um 17 tré að endurvinna 1 tonn af pappír 

Málma er hægt að endurvinna aftur og aftur án þess að tapa gæðum þeirra 

Endurvinnsla skapar útflutningstekjur 

Plast tekur allt að 500 ár að eyðast í náttúrunni 

Bylgjupappa er hægt að endurvinna allt að 7 sinnum 



Sorpflokkar  

Bylgjupappi 

Í þennan flokk má setja allan bylgjupappa. Hann má þekkja 
af bylgjum sem sjást ef brúnir hans eru skoðaðar.  

Það er í lagi að bylgjupappinn sé áprentaður,  álímdur, 
plastshúðaður og litsterkur, en hann verður að vera laus við 
matarleifar og aðskotahluti.  Bylgjupappi 
fellur til í flestum deildum hjá MS 

Selfossi. Honum er safnað saman í grindur í afgreiðslu og  í 
geymslugámi í sexkanti.  

Svo að bylgjupappinn taki minna pláss er mikilvægt að 
leggja kassana saman áður en þeir eru settir í grindurnar. 
Íslenska Gámafélagið sækir bylgjupappann sem  pressaður 
er í bagga og fluttur til Svíþjóðar í endurvinnslu.  

 Úr endurunnum bylgjupappa fæst nýr bylgjupappi. 
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Plastfilma (glær) 

Glært plast utan af vörusendingum og glærir plastpokar 
tilheyra þessum flokki.  Hér er eingöngu um hreint glært 
plast að ræða og mikilvægt að halda prentuðu og lituðu 
plasti frá, þar sem það fer í annan flokk í endurvinnslu. 

Í vinnsludeildum MS Selfossi, þar sem mikið fellur til af glærri 
plastfilmu, er plastið sett í troðslugrind. Plastið er síðan losað 

í gám við sexkant, en einnig er hægt að losa plastið í kör sem staðsett eru í 
afgreiðslu í austurhluta.  

 

Glær plastfilma er ýmist endurunnin á Íslandi eða send til 
endurvinnslu erlendis. 



Sorpflokkar  
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Plastbrúsar 

Mikið fellur til af plastbrúsum hjá MS. Þar sem þessir brúsar 
eru fyrirferðamiklir hefur verið ákveðið að setja þá ekki með 
öðrum plastumbúðum í græna endurvinnslugáminn, heldur 
er þeim safnað saman í grindur í sexkanti og afgreiðslu. 
Þaðan eru þeir síðan fluttir á gámasvæði Íslenska 
Gámafélagsins sem kemur þeim í rétt endurvinnsluferli 
ásamt öðrum plastumbúðum. 
 

 
Plast er ekki bara plast, heldur skiptist það í sjö mismunandi flokka. Þegar 
plastumbúðir koma á áfangastað til endurvinnslu eru mismunandi tegundir 
flokkaðar frá hvor annarri og endurunnar. Á flestum plastumbúðum eru 
eftirfarandi merki sem segja til um hvaða tegund plasts sé að ræða: 

Plastumbúðir 

Litað  og áprentað plast, plastumbúðir og bakkar. Í þennan 
flokk má setja nánast allt plast, þó með undantekningu.* Hér 
er yfirleitt um smærri hluti að ræða sem settir eru í grænan 
endurvinnslugám sem staðsettur er á sexkanti á útisvæði. 
Mikilvægt er að plastið sé sett í gegnsæja poka áður en það 
fer í gáminn.  

 
*Það plast sem ekki fer í þennan flokk: 

Glær plastfilma er sett í bagga 
Plastbrúsar (sjá neðar) 

Stórsekkir (sjá næstu síðu) 
Óhreint plast 

Frauðplast er ekki endurvinnanlegt 



Sorpflokkar  

Málmur 

Hjá MS falla til málmhlutir af ýmsum stærðum og 
gerðum. Allt frá skrúfum og róm frá verkstæði, uppí 
stórar tunnur undan olíu sem notuð er í 
framleiðsluvörur. Einnig tilheyra þessum flokki 
niðursuðudósir og állok, stórir og litlir vélahlutar 
o.m.fl. 

Niðursuðudósir skal skola áður en þeim er skilað til 
endurvinnslu og ekki eiga að vera matarleifar á 
álpappír eða öðrum umbúðum.  

Mismunandi frágangur á mismunandi stærð málmhlutanna:  

 Stærri málmhlutir s.s. tunnur og  stærri vélahlutar á að 
safna saman í sexkanti. 

 Smærri málmhlutir eru settir í gegnsæjan poka og að 
lokum í græna endurvinnslugáminn.  

 Á verkstæði eru mismunandi tunnur fyrir ólíkar 
málmtegundir 

Málmurinn er fluttur til brotamálmsfyrirtækja þar sem hann er flokkaður og 
pressaður og því næst fluttur út til bræðslu og endurvinnslu. 

Við málmendurvinnslu eru aðeins notuð 5% af þeirri orku 
sem þarf til frumframleiðslu.  
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Stórsekkir 

Hvítir plastsekkir,  undan sultum og bragðefnum sem notuð 
eru við framleiðslu ýmissa mjólkurvara, eru 
endurvinnanlegir. Þeim er safnað saman í afgreiðslu og að 
lokum skilað á gámasvæði Íslenska Gámafélagsins. Plast sem 
er inni í sekkjunum, utan um sulturnar/bragðefnin, er 
venjulega ekki hæft til endurvinnslu þar sem erfitt er að 
hreinsa af því innihaldið. Þetta plast þarf að losa frá sekknum 
áður en honum er skilað á sinn stað í afgreiðslunni. 



Sorpflokkar  
Sléttur pappi 

Undir þennan flokk falla t.d. fernur,  pappaumbúðir 
utan af matvælum og einnota hönskum,  pappahólkar, 
stórir sykurpokar og þurrefnispokar (fjarlægja plastið).  

Sléttur pappi er settur í gegnsæjum pokum í græna 
endurvinnslugáminn. Þar sem mikið fellur til af sléttum pappa 
t.d. á kakóblöndun, mjólkurpökkun og skyr og jógurt, er hægt að 
safna honum í stóran bylgjupappakassa eða með því að binda slétta pappann í 
bagga. Í G-vörudeild fellur einnig til mikið af  sléttum pappa, sem er safnað 
saman í tunnu sem húsvörður sér um að losa.   

Mikilvægt er að sléttur pappi og annað 
endurvinnsluhráefni sé laust við matarleifar þegar gengið 
er frá því til endurvinnslu. Þetta á sérstaklega við um 
matvæli sem súrna eða skemmast á annan hátt. Því er 
mikilvægt að skola  vel umbúðir undan mjólkurvörum. 

Sléttur pappi hentar vel til endurvinnslu.  Pappinn er fluttur í flokkunarmiðstöð 
Íslenska Gámafélagsins þar sem hann er flokkaður og pressaður undir miklum 
þrýstingi í 800 kg bagga.  Baggarnir eru settir í gám og fluttir úr landi til 
endurvinnslu. Úr sléttum pappa eru búnar til nýjar umbúðir úr sléttum pappa. 
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Pappír 

Allur pappír; skrifstofupappír, dagblöð, tímarit, 
auglýsingabæklingar og umslög, má fara saman í einn 

flokk. Á skrifstofum og fleiri stöðum innan MS eru kassar sem merktir eru 
skrifstofupappír eða dagblöð og tímarit. Í þessa kassa má setja allan pappír. 
Þegar kassarnir eru orðnir fullir eru þeir tæmdir beint í græna 
endurvinnslugáminn án umbúða. 
 
Dæmi um vörur sem við fáum úr endurunnum pappír: 
Klósettpappír, umbúðir, eldhúspappír, eggjabakkar og 
morgunkornspakkar. 
Við hvert tonn af pappír sem er endurunninn sparast 17 tré og 
um helmingur þeirrar orku sem þarf til að frumvinna pappírinn. 



Sorpflokkar 
Lífrænt sorp 

Lífrænu sorpi er hægt að breyta í jarðvegsbæti eða moltu 
með jarðgerð. Jarðgerðin felst í því að lífrænum úrgangi er 
blandað saman við timburkurl í ákveðnum hlutföllum í 
jarðgerðarvél sem umbreytir úrganginum í fyrirtaks áburð eða 
næringarríkan jarðveg.  

Lífrænt sorp kemur að mestu frá mötuneyti MS Selfossi. Hér 
er um að ræða m.a. allar matarleifar, kjöt, fisk, brauð, hýði af  ávöxtum og 
grænmeti, kaffi/kaffifilter, eldhúspappír og tepokar. 

ATH! Smá bein t.d. kjúklinga- og fiskibein mega fara í lífræna sorpið. Stærri 
bein er aftur á móti æskilegra að setja með almennu sorpi þar sem þau 
jarðgerast mjög hægt. 

Mikilvægt er að setja lífræna sorpið í lífræna poka, þ.e. poka sem búnir eru til 
úr maíssterkju og eru því niðurbrjótanlegir. Farið er með  lífræna úrganginn í 
brúna tunnu sem staðsett er við sexkant. 

 

 

 

 
 

Íslenska Gámafélagið breytir lífræna úrganginum frá MS Selfossi í moltu með 
jarðgerðarvél sem framleidd er á Íslandi. Vélin er staðsett á gámasvæði 
Íslenska Gámafélagsins á Selfossi og vinnur moltu m.a. úr lífrænum úrgangi frá 
sveitarfélögum á Suðurlandi sem tekið hafa upp þriggja tunnu kerfið. 
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Sorpflokkar  
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Timbur 

Talsvert magn af vörubrettum og öðru timbri safnast saman hjá 
MS Selfossi.  Timbrinu er safnað saman í grindur í afgreiðslu eða 
sexkanti en vörubrettum er staflað á sömu stöðum. 

Vörubretti eru sótt og yfirfarin af Brettavinnslunni og þau 
endurnýtt. Öðru timbri er ekið á gámasvæði Íslenska 
Gámafélagsins á Selfossi, þar sem það er kurlað  og nýtt 
sem stoðefni í jarðgerð. 

Spilliefni 

Spilliefni eru efni sem skaðleg eru umhverfi, mönnum og dýrum. 
Þau geta borist í gegnum vatn og andrúmsloft í fæðukeðjuna og 
eru því umhverfisspillandi. Spilliefnum ber samkvæmt lögum að 
skila til eyðingar. 

Í geymslu við stóra handþvottavaskinn fyrir framan 
verkstjórn, er hægt að skila spilliefnum. Spilliefnum tilheyrir 
m.a. málning, lakk, leysiefni, lím og rafhlöður.Einnig er 
ljósaperum, prenthylkjum og úr sér gengnum raftækjum 
skilað sem spilliefni á sama stað. 

Spilliefnin eru flutt á gámasvæði ÍG á Selfossi. Þaðan eru þau flutt til 
endurvinnslu og/eða eyðingar til aðila sem sérhæfa sig í eyðingu spilliefna. 

Fleiri endurvinnanlegir flokkar: 

Hjólbörðum sem falla til hjá MS Selfossi er hægt að safna saman 
og skila á gámasvæðið.   

Múrbrot og önnur steinefni s.s. flísar, gler og postulín ætti 
einnig að safna saman og skila á gámasvæðið. Það er nýtt í 
staðinn fyrir möl í landfyllingu við ýmsar framkvæmdir. 



Sorpflokkar  

Almennt sorp  

Með almennu sorpi er átt við óflokkaðan úrgang sem ekki 
hefur skilgreindan endurvinnsluferil og er því urðaður.   

Dæmi um efni sem falla undir almennt sorp er t.d. gler, 
frauðplast, umbúðir úr blönduðu hráefni sem ekki er 
hægt að aðskilja, t.d. plastshúðaður pappír, kaffipakkar, 
óhreinar umbúðir o.fl. Einnota hárnet, sloppar og 
skóhlífar falla einnig undir almennt sorp.    

Almenna sorpið er sett í gáma fyrir almennt sorp sem staðsettir eru við 
vesturenda hússins og við skyr– og jógúrtdeild. Þaðan er það er fjarlægt og 
flutt til urðunar.  

Markmiðið er að draga úr þessum hluta sorpsins og auka endurvinnslu. Með 
því sparast urðunarpláss og hráefnin rata rétta leið í endurvinnslu og nýtast 
áfram í framleiðslu á nýjum vörum. 
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Gámasvæði Íslenska Gámafélagsins er staðsett á Hellislandi við Hrísmýri (sjá 
mynd). Þangað er hægt að skila flokkuðum úrgangi alla daga vikunnar. Svæðið 
er opið 13-18 mánudaga til föstudaga, en 13-16 á laugardögum. 
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Hvers vegna að endurvinna? 

Að búa til hringrás hráefna 

Allar þær umbúðir og annað sem við notum við daglegt heimilishald er unnið 
úr hráefnum sem eiga sér uppruna í náttúrunni. Plast er t.d. unnið úr olíu, 
málmar grafnir úr jörðu sem veldur oft miklu jarðraski og skemmdum á stórum 
svæðum. Við framleiðslu á pappír og pappa eru notuð tré.  

Markmiðið með endurvinnslu er að til verði hringrás. Hringrásin miðar að því 
að frumvinnsla á hráefnum minnki. Með því að draga úr frumvinnslu hráefna 
minnkar álag á auðlindir Jarðar. Því til viðbótar dregur úr því magni sorps sem 
þarf að urða.   

Með því að endurvinna getum við nýtt hráefnið aftur og búið til hringrás. Ef þú 
flokkar og skilar sorpinu til endurvinnslu stuðlar þú að aukinni hringrás hráefna 
og minni auðlindanotkun. Sem dæmi má nefna að fyrir hvert tonn af pappír 
sem fer í endurvinnslu sparast um 17 fullvaxin tré.  

Árið 2014 sendi Íslenska Gámafélagið frá sér pappír til endurvinnslu sem 
jafngildir því að fella þyrfti 150.000 fullvaxin tré ef frumvinna þyrfti hráefnin.  Á 
þessum tölum má sjá að til einhvers er að vinna með endurvinnslu, bæði fyrir 
náttúruna og okkur sjálf. 

Árið 2014 sendi Íslenska Gámafélagið frá sér pappír til endurvinnslu sem 
jafngildir því að fella þyrfti 150.000 fullvaxin tré ef frumvinna þyrfti hráefnið. 



Umsjón með gerð handbókarinnar hafði Íslenska Gámafélagið 
Útgefið apríl 2015 


