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Skýrsla og áritun forstjóra 

 Í samtímanum er vaxandi fylgi við þá skoðun að fyrirtækjum beri að leggja umtalsvert af 
mörkum til sjálfbærrar þróunar efnahagslífsins og samfélagsins í heild á breiðum forsendum, 
jafnframt því sem viðurkennt er að þetta sé ein af forsendum alþjóðavæðingar. Fyrirmyndar-
fyrirtækin í þessum efnum eru ekki eingöngu hagnaðardrifin heldur meðvituð um sjálfbærni og 
tilgangsmiðuð og vaxandi teikn eru á lofti um að fólk vilji frekar skipta við þannig fyrirtæki og 
því vegni þeim betur.  

MS hefur um margra ára skeið tekið þátt í þessari þróun þrátt fyrir að hafa ekki skilað umhverfisuppgjöri fyrr en nú. Ísland er á margan hátt leiðarljós 
annarra markaða í sjálfbærni. Saga okkar byggir á grænni og hreinni orku, sjálfbærri nýtingu auðlinda og öflugri nýsköpunarhugsun. MS ætlar að taka 
þátt í því verkefni að minnka kolefnisfótspor í mjólkurframleiðslu. Landbúnaður á Íslandi á tvímælalaust að stefna að því að vera sá umhverfisvænasti í 
heimi. Það hlýtur að vera viðmið okkar til framtíðar. Það er stórt markmið en ég tel að það vanti minna upp á en hjá flestum þjóðum. Nýleg mæling Eflu, 
sem gerð var fyrir Landssamband Kúabænda á kolefnisspori greinarinnar, gefur okkur vísbendingar um að svo sé. Bændur hafa nú þegar náð miklum 
árangri og sé miðað við árin 1990 og 2020 sést t.d. að kúabændur eru með nokkur þúsund færri mjólkurkýr í dag en 1990 og senda frá sér í vinnslu um 
þriðjungi meiri mjólk, eða 150 milljón árlega. Niðurstöðurnar sýna að losun vegna nautgriparæktar og mjólkurframleiðslu á Íslandi árið 2018 nam 
275.100 tonnum CO2-íg. Losun vegna framleiðslu mjólkur frá dæmigerðu mjólkurframleiðslubúi er mjólk= 450,7 tonn CO2 eða 1,0 kg CO2-íg á hvern 
mjólkurlítra. Niðurstöðurnar eru í ágætu samræmi við niðurstöður erlendra rannsókna. 

Mikill virðisauki og framleiðniaukning hefur orðið í landbúnaði á síðastliðnum árum og má segja að innlend matvælaframleiðsla sé orðin mikilvæg stoð í 
íslensku efnahagslífi. Margt er þó erfitt að verðmeta, eins og áhrif á heilbrigði, þjóðfélagsgerð og byggðamynstur, og umhverfismálin, sem eru ofarlega í 
huga fólks þessi misserin, og reynt verður að mæla í þessari skýrslu. 

Það er í mínum huga augljóst að eina leiðin fyrir innlenda matvælaframleiðslu er að framleiða vörur sem eru heilnæmar, umhverfisvænar, huga að bestu 
dýravelferð, sem innihalda minni sykur, nota minna plast, minna af olíu og hafa bestu hráefnisnýtinguna. Umhverfisuppgjör Mjólkursamsölunnar er varða 
á þeirri vegferð þar sem teknar eru saman upplýsingar um helstu þættina sem hafa áhrif á CO2 losun fyrirtækisins. Mælingarnar aðstoða okkur við að 
skoða þá þætti sem vega þyngst og miða markmiðasetningu okkar við það. 

Eins og sjá má í þessari skýrslu á Mjólkursamsalan þó nokkur dæmi um hvernig aukin áhersla á umhverfismál getur leitt til þess að hlutirnir eru hugsaðir 
upp á nýtt og nýjar leiðir finnast til verðmætasköpunar og til þess að nýta hráefni/aðföng til fulls eða skapa hringrás. Okkar reynsla er að hver og einn 
starfsmaður skiptir þar máli ef hann horfir á sitt starfssvið og leggur til hugmyndir. 

Að mínu mati verða fyrirtæki og hið opinbera að stíga fram og marka sín umhverfisspor af ábyrgð. Þar fer þó ekki alltaf alveg saman hljóð og mynd. Sem 
dæmi um það er að verðstefna hjá opinberu fyrirtæki verði til þess að stjórnendur fyrirtækja fái bakþanka með að hafa skipt olíubrennslu út fyrir raf-
magn, þegar rafmagnið hefur hækkað um 100% frá árinu 2012.  

Þessi skýrsla er fyrsta umhverfisuppgjör Mjólkursamsölunnar en nokkuð magn upplýsinga lá þegar fyrir árið 2018. Við höfum öðlast betri yfirsýn yfir 
málaflokkinn fyrir árið 2019 og þá lá beint við að gefa út uppgjör. Ég vona að þessi fyrsta skýrsla Mjólkursamsölunnar um umhverfismál sýni viðleitni 
starfsmanna og stjórnenda til þess að bregðast við umhverfisáskorunum af ábyrgð. 

Forstjóri staðfestir hér með umhverfisuppgjör félagsins fyrir tímabilið 1. janúar til 31. desember 2019 með undirritun sinni. 

Reykjavík, 20. september 2020 

Ari Edwald, Forstjóri Mjólkursamsölunnar 
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Áritun vottunaraðila 
 

Vottunaraðili: Jón Ágúst Þorsteinsson 

Vinnsluaðili: Sigríður Ragna Sverrisdóttir 

Gagnasérfræðingur: Höskuldur Arason 

Við höfum aðstoðað við gerð umhverfisuppgjörs Mjólkursamsölunnar ehf. fyrir árið 2019. Uppgjörið byggist á þeim upplýsingum sem umhverfis-
stjórnunarhugbúnaður félagsins hefur safnað saman yfir árið, ásamt þeim gögnum sem færð hafa verið inn sérstaklega um samfélagsþætti og stjórnar-
hætti. Samfélagsuppgjörið hefur að geyma allar helstu upplýsingar um umhverfislega þætti félagsins. 
Við höfum skipulagt og hagað okkar vinnu í samræmi við leiðbeiningar Nasdaq frá 2019 og meginreglur Greenhouse Gas Protocol aðferðafræðinnar 
(Relevance, Accuracy, Completeness, Consistency, Transparency). 
Klappir EnviroMaster safnar gögnum eins örugglega frá upprunastað gagna og núverandi tækni leyfir. Losun gróðurhúsalofttegunda, sem birt er fyrir allar 
fyrrnefndar eignir, er reiknuð í tCO2 í  og birt í umhverfisuppgjöri þessu. 

Ég staðfesti hér með, með undirskrift minni, að þau gögn Mjólkusamsölunnar ehf. og birgja þess sem birt eru í umhverfisuppgjöri þessu fyrir tímabilið 1. 
janúar til 31. desember, hafa verið yfirfarin og metin eftir bestu vitund.  

Reykjavík, 20. september 2020. 

Dr. Jón Ágúst Þorsteinsson, Forstjóri Klappa grænna lausna hf. 
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Lýsing á fyrirtækinu og umfangi uppgjörs 
Mjólkursamsalan er eitt stærsta matvælafyrirtæki landsins og er í eigu kúabænda um land allt. Fyrirtækið er í eigu 

Auðhumlu (85%) og Kaupfélags Skagfirðinga (15%). Auðhumla er samvinnufélag um 550 kúabænda um land allt. Forstjóri fyrirtækisins frá árinu 2015 
er Ari Edwald og stjórnarformaður frá 2018 er Elín M. Stefánsdóttir. Í stjórn fyrirtækisins sitja þrír karlar og tvær konur. 

Mjólkursamsalan varð til við hagræðingu í mjólkuriðnaðinum sem hófst skipulega um miðjan tíunda áratuginn þegar stjórnvöld 

ákváðu að lækka þyrfti kostnað við vinnslu á mjólk. Næsta áratuginn sameinaðist rúmur tugur félaga í mjólkuriðnaði í færri einingar. Sem dæmi sam-
einaðist Mjólkursamsalan í Reykjavík Mjólkurbúi Flóamanna árið 2005 undir nafninu MS eftir samstarf árin á undan. Mjólkursamlag Ísfirðinga var selt til 
MS árið 2006. Árið 2000 runnu Mjólkursamlög KEA og Húsavíkur saman við Grana, sem var einkahlutafélag í eigu bænda, undir nafni Norðurmjólkur. 
Þessar sameinuðu mjólkurvinnslur runnu síðar saman og mynduðu Mjólkursamsöluna ásamt Osta og smjörsölunni.  

Mjólkursamsalan í núverandi mynd hefur starfað frá 2007. Elsta fyrirtækið í þessu sameinaða félagi, MS, er Mjólkursamlag KEA, 

sem var stofnað á sérstökum fulltrúafundi kaupfélagsins 4. september 1927, sem telst vera stofndagur MS. 

Fyrirtækið er leiðandi í matvælaiðnaði á Íslandi og hefur sinnt nýsköpun og vöruþróun á mjög öflugan hátt. Hlutverk Mjólkursamsölunnar er að taka við 
mjólk frá eigendum sínum og umbreyta henni í hollar og góðar mjólkurafurðir í takt við þarfir íslenskra neytenda. Starfshættir Mjólkursamsölunnar 
einkennast af fagmennsku á öllum sviðum. Nýsköpun í vöruþróun sem mætir þörfum neytenda, öflugt sölu- og markaðsstarf, metnaður og þekking þeirra 
sem koma að framleiðslunni hefur skilað neytendum eftirsóttum gæðavörum. Sérþekking á sviði lagerhalds og dreifingar tryggir landsmönnum reglu-
legan og öruggan aðgang að ferskum og fjölbreyttum mjólkurvörum hvar sem er á landinu. 
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Stefna í samfélagslegri ábyrgð 

Samfélagsleg ábyrgð Mjólkursamsölunnar er þríþætt: Við öxlum 
samfélagslega ábyrgð hvað varðar vörur fyrirtækisins, mannauð 

okkar og samfélagið. Mál sem við látum okkur varða 
snúa að dýravelferð, matvælaöryggi, hollustu 
framleiðsluvara, umhverfisvernd, bættu heilbrigði 
og lýðheilsu, málrækt og heilbrigði í viðskipta-
háttum. 

Vörur 

Með því að setja kröfur á birgja um gæði hráefnis samkvæmt gæða-
stefnu MS stuðlum við að dýravelferð þar sem gæði mjólkur 
byggjast á aðbúnaði og góðri umhirðu kúa. Að sama skapi hefur 
þetta einnig áhrif á matvælaöryggi. Við höfum sett okkur hollustu-
stefnu sem endurspeglar áherslur samtímans á minni sykur í 
mjólkurafurðum og betri innihaldslýsingar. 

Mannauður 
Ein helsta auðlind Mjólkursamsölunnar er mannauður og þekkingin 
og reynslan sem hann býr yfir. Til að hlúa að starfsfólki höfum við 
sett fram skýra mannauðsstefnu. Vellíðan og öryggi starfsfólksins er 
okkur hugleikin og því höfum við einnig markað okkur stefnu um 
öryggi og vinnuvernd og um forvarnir gegn einelti og kynferðislega 
áreitni. Við styðjum við fjölbreytni í íslensku atvinnulífi með starfs-
fólk frá mörgum þjóðlöndum. 

Samfélagið 

Umhverfisstefna okkar lýsir hvernig fyrirtækið leitast við að endur-
spegla umhverfisvæn sjónarmið í öllum skrefum virðiskeðjunnar. Ytri 
umbúðir verði margnota, þær séu framleiddar úr efnum sem eru 
endurnýtanleg og eins umhverfisvæn og kostur er, ásamt því að 
leggja ríka áherslu á flokkun sorps. 

MS tekur þátt í ýmsum verkefnum þar sem við hvetjum til bættrar 
lýðheilsu og heilbrigði, svo sem eins og starf Beinverndarsam-
takanna og landlæknisembættis Íslands. Til viðbótar leggur fyrir-
tækið áherslu á að styðja við íþróttastarf og hvetja til hreyfingar og 
holls mataræðis. Við leggjum áherslu á málrækt með því að styðja 
við íslenska tungu í markaðsstarfi fyrirtækisins. Við stuðlum að því 
að efla íslenskt atvinnulíf með því að eiga í samstarfi við fjölmörg 
lítil frumkvöðlafyrirtæki. 

  

Umhverfisstefna 

MS einsetur sér í allri starfsemi sinni, allt frá söfnun mjólkur frá 
framleiðendum til framleiðslu og dreifingar fullunninnar vöru til 

viðskiptavina, að starfa í sátt við umhverfi sitt og 
náttúru landsins. Með stefnu sinni leitast fyrirtækið við að 

endurspegla umhverfisvæn sjónarmið í öllum skrefum 
virðiskeðjunnar og leggja þannig ríka áherslu á bestu umgengni til 
verndar umhverfinu og náttúru landsins. Til að ná sem bestum 
árangri í umgengni við umhverfi og lífríki leggur MS megináherslu á 
eftirtalda þætti sem tengjast umhverfisvernd með beinum hætti: 

Loftslagsmál 

MS leitast við að spara orku í starfsemi sinni, og 
nota eins umhverfisvæna orku og kostur er sem 
framleidd er með sjálfbærum hætti.  

Verndar- og frárennslismál   

Rekstur afurðastöðva í mjólkurvinnslu krefst mikillar vatnsnotkunar. 
Því er brýnt að hafa nægan aðgang að góðu og heilnæmu neyslu-
vatni sem stenst allar kröfur sem til þess eru gerðar. Til að svo megi 
vera er því nauðsynlegt að umgangast neysluvatnið sem auðlind sem 
við þurfum að gæta að og varðveita. 

Umbúðir, aðfanganotkun og fastur úrgangur 
Auk þess að reyna að lágmarka alla aðfanganotkun í starfseminni 
leggur MS áherslu á: 

• Að allar ytri umbúðir séu  margnota, þar sem því verður við komið. 

• Að þær umbúðir sem eru í beinni snertingu við vöruna, og eru ekki 

endurnýtanlegar, séu framleiddar úr efnum sem eru það. Þær 
umbúðir séu jafnframt framleiddar úr eins 
umhverfisvænum efnum og kostur er og efnis-
notkun og samsetning þeirra þannig að þær falli 
vel að sorpflokkun. 

• Að allt það sorp sem fellur til hjá starfsstöðvum MS og afhendist til 
endurvinnslustöðva sé flokkað eftir þeim viðmiðum og reglum sem 
viðkomandi endurvinnslustöðvar vinna eftir hverju sinni. Rík áhersla 
lögð á sorpflokkun.  
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Skipulagsmörk  

Umhverfisuppgjör Mjólkursamsölunnar fyrir árið 2019 er gert í samræmi við UFS leiðbeiningar sem Nasdaq á Íslandi og á Norðurlöndunum gáfu út á 
árinu 2019 og í íslenskri þýðingu í febrúar 2020. MS miðlar losunaruppgjöri í fyrsta sinn fyrir árið 2019 en skilar ekki uppgjöri í stjórnarháttum og 
félagslegum þáttum að fullu í ár.  

Í losunaruppgjöri Mjólkursamsölunnar hefur „Operational Control“ aðferðafræðin orðið fyrir valinu en samkvæmt henni gerir fyrirtæki grein fyrir 100 
prósent af losun gróðurhúsalofttegunda frá þeim rekstrareiningum sem það hefur yfirráð yfir. Fyrirtækið gerir ekki grein fyrir losun gróðurhúsaloftteg-
unda frá þeim rekstrareiningum sem það hefur ekki yfirráð yfir þrátt fyrir að það eigi hagsmuna að gæta af rekstri þeirra. Það útilokar þó ekki að MS vilji 
á síðari stigum stíga skref í þá átt að hafa áhrif á þær rekstrareiningar líka. Þær rekstrareiningar sem falla undir umhverfisuppgjör Mjólkursamsölunnar 
eru: 

Höfuðstöðvar Mjólkursamsölunnar, Bitruháls1 
Bifreiðar í eigu og rekstri Mjólkursamsölunnar 
Aðrar starfsstöðvar Mjólkursamsölunnar 

o  MS Selfoss 
o  MS Akureyri 
o  MS Búðardal 
o  MS Egilsstöðum 
 
 

Erlend dóttur- og hlutdeildarfélög MS eru Ísey útflutningur, Íslenskar mysuafurðir, Ísey skyrbar og IP (í Bandaríkjunum). Dótturfélögin eru ekki með í 
umhverfisuppgjöri MS í ár eins og áður sagði þar sem um er að ræða fyrstu umhverfisskýrslu og skrefin hafa ekki verið tekin með dótturfélögunum líka. 
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Rekstrarmörk  

Innan rekstrarmarka Mjólkursamsölunnar er losun á Umfangi 1 og Umfangi 2 fyrir eftirfarandi rekstrareiningar: Höfuðstöðvar félagsins, 
starfstöðvar og bifreiðar. Úrgangur frá framleiðslu og annarri starfsemi er talinn fram í Umfangi 3 í uppgjöri þessu. Ekki er tekin með pappírs-

notkun á árinu 2019 þar sem þær upplýsingar lágu ekki fyrir.  Umfang 2, með afskráningu upprunaábyrgða, gefur upp losun þar sem vottorð fyrir-

tækisins með upprunaábyrgð eru tekin með, hér meðfylgjandi aftast. Þannig er 77,1% af allri orku fyrirtækisins af endurnýjan-
legum uppruna. 22,9% af orku fyrirtækisins kemur frá notkun á jarðefnaeldsneyti. Ekki er ljóst í dag hvert ber að stefna í orkuskipti fyrir stærri 

bifreiðar en unnið er að því að skoða t.d. vetni og metan í því tilliti, eins og farið er yfir í næsta kafla um helstu verkefni. 

Viðmiðunarár Mjólkursamsölunnar er árið 2019. 
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Hápunktar 
Mjólkursamsalan leggur áherslu á gæðaframleiðslu í sátt við náttúruna og umhverfið, enda eru umhverfismál meðal forgangsmála. Fyrirtækið setti sér 
markmið í loftlags-, vatnsverndar- og frárennslismálum árið 2015, sem og markmið um umbúðir, aðfanganotkun og fastan úrgang. Starfsfólk fyrir-
tækisins horfir í sífellt ríkari mæli á það hvar hægt er að hnika til og breyta í starfseminni svo umhverfisspor þess séu mörkuð af ábyrgð. 

Á síðastliðnum árum hefur Mjólkursamsalan lagt  
áherslu á draga úr orkunotkun í framleiðslu og annarri 
starfsemi. Fjárfest hefur verið í nýjum tækjum sem nota 
minni eða umhverfisvænni orku. Árið 2015 var lokið við 
að endurnýja hluta búnaðar við duftframleiðslu svo nú 

nýtir hann rafmagn en ekki olíu eins og áður. Hefur 
sú aðgerð minnkað kolefnislosun vegna 
duftframleiðslu um 95% og á árunum 
2014-2019 dregið úr kolefnislosun sem 
nemur 4.050 tonn CO2-ígildi samkvæmt 

útreikningum Eflu verkfræðistofu. Framleitt magn af 
dufti jókst um 43% að meðaltali frá 2015.  

Mjólkursamsalan hefur undanfarin ár keypt uppruna-

vottaða raforku frá Fallorku. Á árinu 2020 
tekur Mjólkursamsalan lokaskref svo að 
öll gufa, sem er mikilvæg í mjólkurvöru-

framleiðslu, verði framleidd með vistvænni orku. Verður Mjólkursamsalan þar með eina fyrirtækið í mjólkurframleiðslu í heiminum sem 

nýtir alfarið umhverfisvæna orku í vinnslu á mjólkurafurðum, svo vitað sé. 

Starfsmenn MS fara árlega í 80.000 heimsóknir til bænda. Aukning hefur verið í framleiðslu á mjólk undanfarin ár og til að mynda voru 

árið 2018 sóttir 152 milljón lítrar   til kúabúa landsins, sem telja 550 með að meðaltali um 50 kýr á hverjum bæ.  

Aldrei í sögu landsins hefur verið framleidd jafn 
mikil mjólk og mikil áhersla hefur verið lögð á að  
einfalda söfnun og samnýta betur ferðir með 

bestunarkerfi á leiðakerfi mjólkurbíla. Með þetta að markmiði hafa 
einnig verið keyptir bílar sem geta gegnt tvöföldu hlutverki; að 
keyra vörur til verslana og sækja mjólk til bænda í mjólkurtank sem 
komið er fyrir í bílnum ásamt dælukerfi. Hafa þessar breytingar 
orðið til þess að minni olíu þarf fyrir hvern unninn lítra af mjólk en 
áður. 

         milljónir tonna af mjólk 152 

550 kúabændur 

Meðaltal 50 kýr á bæ 
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Mjólkursamsalan byrjaði að safna plasti sem 
til fellur í framleiðslu sinni á árinu 2019 til 
þess að senda í innlenda plastendurvinnslu í 
Hveragerði. Á árinu 2020 verður innleitt ferli þar sem 

plast sem fellur til í framleiðslu MS verður endurunnið hjá 
Pure North Recycling með gufuorku og raforku frá gufuafls-
virkjun.  

Lífsferilsgreining sýnir að kolefnisspor af vinnslu 
plastsins er upp á 1,52 tonn CO2 ígildi á 
hvert tonn af plasti eða um 80% minni með 
þessari vinnsluaðferð. Plasti er safnað á starfsstöð 

fyrirtækisins á Selfossi og sent til endurvinnslu og markmiðið er að  
innleiða ferlið á öðrum starfsstöðvum. 

Mjólkursamsalan hóf í lok árs 2019 að skoða mögu-
leg orkuskipti á stærri bifreiðum fyrirtækisins, enda er 

fyrirtækið á við þriðja stærsta flutningsfyrirtæki landsins. Í því tilliti var 
hafið samstarf við fyrirtækið Vetnis sem mun skoða möguleikann á 
vetnisvæðingu. Einnig er verið að skoða möguleika á að nota metan með 
Metnaði en ekki liggur fyrir formlegt samstarf. 
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Betri nýting hráefnis 

Árið 2017 var í samstarfi við Kaupfélag Skagfirðinga svf. opnuð ný verksmiðja, Íslenskar mysuafurðir, á Sauðárkróki þar sem hágæða próteinduft er 

unnið úr mysunni sem fellur til við framleiðslu osta. Tekist var á við vandamál sem áður skapaðist við förgun á mysu, áhrif 

hennar á frárennslisrör og umhverfisáhrif á lífríki í fram-
haldinu. Þar er nú framleitt próteinduft úr um 50 milljón 
lítrum af mysu sem áður fóru til spillis og stefnt er að 
framleiðslu etanóls í lok árs 2020. Sóun nýtanlegra 
hráefna minnkaði þannig í framleiðslunni og eftir að 
framleiðsla á etanóli hefst árið 2020, sem er gert með 
því að hreinsa laktósa úr mysunni, mun nást fullkomin 
nýting á mysu sem áður var hellt niður og í framhaldi 
rennur aðeins vatn til sjávar eða um 42,4 milljón lítrar. 

Þessi verksmiðja, sem nýtir eingöngu 
hráefni sem áður var hellt niður, er eitt 
stærsta skref í umhverfismálum sem 
matvælaframleiðsla hér á landi hefur 
tekið í langan tíma. 
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Betri umbúðir 

Endurvinnsla á fernum hófst fyrir 24 árum þegar Mjólkursamsalan 
og Sorpa tóku mikið framfaraskref í umhverfismálum á Íslandi með 
kynningarátaki vegna á endurvinnslu drykkjarferna árið 1996 undir 

yfirskriftinni „Fernur eiga framhaldslíf… skilið!“ 

Síðan þá hefur mikið breyst í hugarfari þjóðarinnar og samkvæmt 
könnun Gallup á hegðun Íslendinga í umhverfimálum í janúar 2019 

segjast 85,2% þjóðarinnar flokka mest af pappír, 
pappa og fernum sem er jafnframt hæsta endurvinnsluhlutfallið í þeim flokkum sem kannaðir voru. 

Árið 2017 skipti MS mjólkurfernunum sínum út fyrir nýjar og umhverfisvænni fernur sem eru ekki eingöngu endurvinnanlegar heldur jafnframt búnar til 

úr endurnýjanlegu hráefni úr plönturíkinu. Ferska mjólkin, sem árlega er pakkað í 25 milljón fernur, er nú í umbúðum 
gerðum úr pappa úr ábyrgri skógrækt og plasti sem framleitt er úr sykurreyr. MS var fyrsta fyrirtæki sinnar tegundar í heimi 

sem setti alla mjólk í þessar umbúðir sem eru þær umhverfisvænustu sem völ er á fyrir drykkjarmjólk. Við þessa breytingu varð kolefnis-
spor fernanna 66% minna en áður (Tetra Pak, 2017).  

Samhliða breytingu á fernum vildi MS vekja neytendur til umhugsunar um að tómar umbúðir eru ekki rusl og hvetja um leið til endurvinnslu. Yfirskriftin 
var „Fernur eiga framhaldslíf“. Haldin var ráðstefna í samstarfi við Festu, miðstöð um samfélagsábyrgð og Tetra Pak. Aðalskilaboð Erik Lindroth, 

umhverfisstjóra Tetra Pak í N-Evrópu, sem var með erindi á fundinum voru: „…tómar umbúðir eru ekki rusl heldur efniviður til að 
framleiða nýjar umbúðir.“  

Í upphafi árs 2019 fór MS aftur í átak til þess að hvetja til endurvinnslu og birti myndband á samfélagsmiðlum sem yfir 25 þúsund viðskiptavinir horfðu 
á. Skilaboðin til neytenda voru að tómar umbúðir eru ekki rusl, áminning um mikilvægi þess að endurvinna og hvernig á að setja fernur í endurvinnslu.  

MS hefur á síðustu misserum skoðað áfram umbúðir fyrirtækisins með það að markmiði að draga úr plast-
notkun. Þannig hafa t.d drykkjarvörur færðar úr plastumbúðum yfir í fernur. Gróf samantekt sýnir að tæplega 66% af umbúðum utan um þau 500 

vörunúmerum sem MS framleiðir eru úr endurnýjanlegu efni og verið er að gera tilraunir með stærri umbúðarflokka til þess að hækka það hlutfall en það 
er að raungerast á árinu 2020.  

 

52% af vörum MS eru í margnota ytri umbúðum. MS hefur um árabil notað stálvagna og grindur til þess að flytja mjólk og mjólkurvörur til verslana og 
með því sparað notkun einnota ytri umbúða. Þetta fyrirkomulag er bæði fyrirtækinu og verslunum til mikils hægðarauka – svo ekki sé minnst á 
umhverfislegan ávinning þar sem vagnarnir eru í stöðugri hringrás á milli MS og verslana og notaðir aftur og aftur. Þær umbúðir sem ekki eru margnota 
eru í flestöllum tilvikum endurvinnanlegar. Áfram er unnið að því að fara í gegnum vöruúrval Mjólkursamsölunnar til þess að finna hverju hægt er að 
breyta til betri vegar. Mikilvægt er þó að huga að allri keðjunni frá aðföngum til endurvinnslu til þess að gæta þess að breytingin skili raunverulegum 
árangri fyrir umhverfið. 

  Staðan  Markmið MS 
Margnota ytri umbúðir 52% 90% 

Endurnýtanlegt efni í snertingu við vöruna 66% 90% 
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Morgunblaðið 17. janúar 1997 

Mjólkurvörur eru viðkvæmar vörur með takmarkaðan líftíma og stöðugt þarf að vinna að því að minnka matar-

sóun. MS reynir að endurvinna þær vörur sem mögulegt er en gefur ekki útrunnar vörur. Þær vörur sem eiga skammt eftir í líftíma eru gefnar hjálpar-

samtökum eftir því sem hægt er, auk þess sem slík samtök fá reglulega vöruinneignir til kaupa á öðrum vörum fyrirtækisins eftir þörfum. 

MS hefur auk þess lagt áherslu á ýmis smærri umbótaverkefni á einstökum starfsstöðvum um allt land. Á Akureyri er til dæmis notað vatn frá kælivélum 
til að hita upp planið fyrir utan starfsstöðina. 
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Samantekt á umhverfisuppgjöri og rekstrarbreytur 
Losun gróðurhúsalofttegunda er veigamikill áhrifaþáttur lofts-
lagsbreytinga og á heilbrigði umhverfisins á heimsvísu. 

Mæld kolefnislosun MS var 5.346,4 tonn 
CO2 ígildi á árinu 2019. Mótvægisaðgerðir voru ekki 

mældar og er því nettólosunin sú sama. Það þýðir þó ekki að 
mótvægisaðgerðirnar séu ekki til staðar og verða þær mögu-
lega mældar síðar. Það stóra skref að hefja skráningar mun 
skila fyrirtækinu betri upplýsingum til þess að vinna úr og 
nota í markmiðasetningu. 

Losunarkræfni orku var 70,5 kg CO2í/MWst en losunarkræfni 
starfsmanna var 12,29 og losunarkræfni veltu var 185.126 kg 
CO2í/ma ISK. Tölur um losunarkræfni eru byggðar á saman-
lögðu umfangi 1, umfangi 2 og umfangi 3, sjá mynd á bls 8.  

Heildarorkunotkun var 75.843.536 kWst og var 77,1% 
orkunnar frá endurnýjanlegum orkugjöfum og 

22,9% frá jarðefnaeldsneyti. Að upplýsa um orkunotkun 
þjónar sem árangursviðmið í samkeppnisumhverfi, sem vísir 
áhættustjórnunar og lykilframmistöðuvísir efnahagslegrar 
hagkvæmni. Orkukræfni setur í samhengi auðlindanotkun 
fyrirtækisins miðað við raunlæg áhrif, Orkukræfni starfs-
manna voru 174.353 kWst/stöðugildi, orkukræfni á veltu var 
2,626.161,2 kWst/milljarður ISK og orkukræfni á fermetra 
var 1.630,9 KWST/m2.  

Samtals var úrgangur frá starfsemi MS 923.009 kg og var hlutfall flokkaðs úrgangs 45,5% og hlutfall endurunnins úrgangs 42,9. Þá má benda á að 
526.204 kg úrgangs var fargað eða urðað. Stefnt er að því að bæta þetta hlutfall. 

Helstu orkugjafar bifreiða eru dísilolía og bensín og var eldsneytisnotkun í lítrum samtals 1.715.930, þar af 1.723.573 dísilolía og 7.642 l bensín. Losun 

vegna viðskiptaferða í flugi var 39,6 tCO2í. Kolefnisgjald sem MS greiddi var samtals 17.915.214,2 ISK. 

 

 

Rekstrarbreytur Einingar 2019 
Heildartekjur mlja. ISK 28,88 
Eigið fé mlja. ISK 7,56 
Fjöldi stöðugilda starfsgildi 435 
Heildarrými fyrir eigin rekstur m² 46.503 
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Umhverfisuppgjör 

 

Gróðurhúsalofttegundir Einingar 2019 

Umfang 1 tCO2í 4.499,9 

Umfang 2 (landsnetið) tCO2í 515,3 

Umfang 3 tCO2í 331,3 

Kolefnisspor án mótvægisaðgerða tCO2í 5.346,4 

Samtals mótvægisaðgerðir tCO2í 0 

Kolefnisspor með mótvægisaðgerðum tCO2í 5.346,4 
E1|UNGC: P7|GRI 305-1,305-2,305-3|SASB: General Issue / GHG Emissions|TCFD: Metrics & Targets 

      

Losunarkræfni Einingar 2019 
Losunarkræfni orku kgCO2í/MWst 70,5 

Losunarkræfni starfsmanna tCO2í/stöðugildi 12,29 

Losunarkræfni veltu kgCO2í/ma. ISK 185.126 

Losunarkræfni eiginfjár tCO2í/mlja. ISK 707,2 

Losunarkræfni á hvern fermetra kgCO2í/m² 114,97 
E2|UNGC: P7, P8|GRI 305-4 |SDG: 13|SASB: General Issue / GHG Emissions, Energy Management 

      

Orkunotkun Einingar 2019 

Orkunotkun í heild kWst 75.843.536 

Þar af orka frá lífeldsneyti kWst 0 

Þar af orka frá jarðefnaeldsneyti kWst 17.397.391 

Þar af orka frá rafmagni kWst 39.282.432 

Þar af orka frá heitu vatni kWst 19.163.713 
E3|UNGC: P7, P8|GRI 302-1, 302-2|SDG: 12|SASB: General Issue / Energy Management 
  

Orkukræfni Einingar 2019 
Orkukræfni starfsmanna kWst/stöðugildi 174.353 

Orkukræfni veltu kWst/mlja. ISK 2.626.161,2 

Orkukræfni á fermetra kWst/m² 1.630,9 
E4|UNGC: P7, P8|GRI 302-3|SDG: 12|SASB: General Issue / Energy Management 
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Samsetning orku Einingar 2019 
Jarðefnaeldsneyti % 22,9% 

Kjarnorka % - 

Endurnýjanleg orka % 77,1% 
E5|GRI 302-1|SDG: 7|SASB: General Issue / Energy Management 
      
Vatnsnotkun Einingar 2019 
Samtals vatnsnotkun m³ 910.031 

Kalt vatn m³ 579.622 

Heitt vatn m³ 330.409 
E6|GRI: 303-5|SDG: 6|SASB: General Issue / Water & Wastewater Management 
      
Umhverfisstarfsemi Einingar 2019 

Fylgir fyrirtækið formlegri umhverfisstefnu? já/nei Já 

Fylgir fyrirtækið sérstökum úrgangs-, vatns-, orku- og/eða endurvinnslustefnum? já/nei Já 

Notar fyrirtækið þitt viðurkennt orkustjórnunarkerfi? já/nei Nei 

E7|GRI: 103-2|SASB: General Issue / Waste & Hazardous Materials Management 
      
Loftslagsyfirsýn / stjórn Einingar 2019 
Hefur stjórn yfirumsjón með og/eða stýrir loftslagstengdri áhættu? já/nei Já 
E8|GRI: 102-19, 102-20, 102-29, 102-30, 102-31|SASB: General Issue / Business Model Resilience, Systematic Risk Management|TCFD: Governance (Disclosure A) 
      
Loftslagsyfirsýn / stjórnendur Einingar 2019 
Hefur framkvæmdastjórn yfirumsjón með og/eða stýrir loftslagstengdri áhættu? já/nei Já 
E9|GRI: 102-19, 102-20, 102-29, 102-30, 102-31|SASB: General Issue / Business Model Resilience, Systematic Risk Management|TCFD: Governance (Disclosure B) 
      
Loftslagsyfirsýn / stjórnendur Einingar 2019 
Árleg heildarfjárfesting í loftslagstengdum innviðum, seiglu og vöruþróun mlja. ISK - 
E10|UNGC: P9|SASB: General Issue / Physical Impacts of Climate Change, Business Model Resilience|TCFD: Strategy (Disclosure A) 
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Meðhöndlun úrgangs Einingar 2019 
Samtals úrgangur kg 923.009 

Þar af flokkaður úrgangur kg 419.682 

Þar af óflokkaður úrgangur kg 503.327 

Endurunnið / endurheimt kg 395.918 

Urðun / förgun kg 526.204 

Hlutfall flokkaðs úrgangs % 45,5% 

Hlutfall endurunnins úrgangs % 42,9% 
  
      
Úrgangskræfni Einingar 2019 
Úrgangskræfni starfsmanna kg/stöðugildi 2.121,9 

Úrgangskræfni veltu kg/ma.ISK 31.960,1 
  
      
Viðskiptaferðir Einingar 2019 
Losun vegna viðskiptaferða tCO2í 39,6 

Flug tCO2í 39,6 
  

      
Helstu orkugjafar bifreiða Einingar 2019 
Samtals eldsneytisnotkun í lítrum lítrar 1.723.573 

Metan lítrar - 

Bensín lítrar 7.642 

Dísilolía lítrar 1.715.930 

Vetni lítrar - 
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Mótvægisaðgerðir Einingar 2019 
Samtals mótvægisaðgerðir tCO2í 0 

Mótvægisaðgerðir með skógrækt tCO2í 0 

Mótvægisaðgerðir með endurheimt votlendis tCO2í 0 

Aðrar mótvægisaðgerðir tCO2í - 
  
  
Eignastýring Einingar 2019 
Fjöldi bygginga fjöldi 5 

Skrifstofurými fjöldi 1 

Framleiðslurými fjöldi 4 

Fjöldi ökutækja fjöldi 105 

Bensín / dísil fjöldi 103 

Rafknúin farartæki fjöldi - 
Aðrir eldsneytisgjafar (blendingar, metan, vetni o.s.frv.) fjöldi 2 
  
      
Kolefnisgjöld Einingar 2019 
Kolefnisgjald, gas- og dísilolía ISK/lítra 10,4 

Kolefnisgjald, bensín ISK/lítra 9,1 

Kolefnisgjald, eldsneyti ISK/kg 12,8 

Kolefnisgjald, hráolía o.s.frv. ISK/kg 11,4 

Samtals kolefnisgjald (ESR) ISK 17.915.214,2 

      



19 

 

Aðferðafræði og skýringar 
Umhverfisuppgjör Mjólkursamsölunnar fyrir árið 2019 er gert í samræmi við UFS leiðbeiningar sem Nasdaq á Íslandi og á Norðurlöndunum gáfu út á 
árinu 2019 og í íslenskri þýðingu í febrúar 2020. Leiðbeiningarnar voru settar fram árið 2015 af Sameinuðu þjóðunum, samtökum um sjálfbærar kaup-
hallir (Sustainable Stock Exchange Initiative) og vinnuhópi hjá Alþjóðasamtökum kauphalla (World Federation of Exchange).  

Einnig er vísað í tilheyrandi viðmið GRI Standard (e. Global Reporting Initiative, GRI100-400) og meginviðmið (e. Reporting Principles, P1-10) alþjóða 
sáttmála Sameinuðu þjóðanna (United Nations Global Compact, UNGC). Félagið notar Klappir EnviroMaster til að tryggja rekjanleika, gagnsæi og skil-
virkni við söfnun gagna og miðlun upplýsinga sem tengjast samfélagslegri ábyrgð. Podium ehf. fór yfir mælingar og textavinnslu skýrslunnar. 

Við útreikninga á umhverfisuppgjöri MS er stuðst við „The Greenhouse Gas Protocol“ sem er stöðluð aðferðafræði sem 

innleidd hefur verið af fjölda fyrirtækja um allan heim með góðum árangri. Félagið hefur lagt áherslu á að loftslagsverkefnið sé unnið innan ramma þeirra 
innlendu og alþjóðlegu laga og reglugerða sem snúa að umhverfismálum. 

1. Bein og óbein losun gróðurhúsalofttegunda (E1) 
The Greenhouse Gas Protocol skiptir losun upp í umfang 1, 2 og 3. Þetta er gert til að greina í sundur beina og óbeina losun. 

Umfang 1 tekur saman beina losun gróðurhúsalofttegunda frá starfsemi fyrirtækis. Í tilfelli Mjólkursamsölunnar afmarkast umfang 1 við losun 
frá ökutækjum vegna eldsneytisnotkunar. 

Umfang 2 tekur saman óbeina losun gróðurhúsalofttegunda sem tengd er raforkunotkun og notkun á heitu vatni. Losun af þessu tagi á sér ekki 
stað innan marka starfsemi fyrirtækisins og telst því til óbeinnar losunar. 

Umfang 3 tekur saman óbeina losun gróðurhúsalofttegunda í virðiskeðju Mjólkursamsölunnar. Sú losun, sem talin er fram í uppgjöri þessu, er 
losun vegna úrgangs frá starfsstöðvum fyrirtækisins. 

Greint er frá losun gróðurhúsalofttegunda í tonnum af CO2 ígildum (tCO2í). Losun gróðurhúsalofttegunda er mæld í tonnum svokallaðra koltvísýrings-
ígilda (tCO2e). Koltvísýringsígildi er mælieining sem lýsir því magni koltvísýrings sem hefur sama hnatthlýnunarmátt (e. GWP, global warming potential) 
og tiltekin blanda annarra gróðurhúsalofttegunda miðað. Til að mynda jafngildir metan (CH₄) u.þ.b. 25 koltvísýringsígildum og nituroxíð (N₄O) u.þ.b. 
298 koltvísýringsígildum. 

2. Nettó kolefnislosun 
Nettó kolefnislosun starfsemi sýnir nettó losun fyrirtækis með teknu tilliti til 
aðgerða til kolefnisjöfnunar. 

3. Losunarkræfni (E2) 
Tölur um losunarkræfni eru byggðar á samanlögðu; umfangi 1, umfangi 2 
(landsnetið) og umfangi 3 (viðskiptaferðir og úrgangslosun). Losunarkræfni 
reiknast sem losun gróðurhúsalofttegunda á valda rekstrarþætti og er sett 
fram sem tCO2í á einingu (svo sem tCO2í á móti heildartekjum). 
Mælikvarðarnir mæla og bera losun fyrirtækisins saman við stærð rekstrarins. 

4. Bein og óbein orkunotkun (E3) 
Heildarorkunotkun mælir alla orku sem nýtt er af fyrirtækinu, að meðtöldu því eldsneyti sem notað er á ökutæki fyrirtækisins (umfang 1) og orku frá 
rafveitum og heitu vatni (umfang 2). Orkunotkunin er sett fram í kílówattstundum (kWst). 

5. Orkukræfni (E4) 
Orkukræfni reiknast sem heildarorkunotkun deilt í valda rekstrarþætti og er sett fram sem kWst á einingu (svo sem kWst á starfsmann í fullu stöðugildi). 
Mælikvarðarnir eru notaðir til að mæla orkunýtni og bera orkunotkun fyrirtækisins saman við stærð rekstrarins. 



 

 

 

Heimsmarkmið sem 
MS vinnur að 


