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Inngangur
Á árinu 2013 urðu ekki afgerandi breytingar hjá fyrirtækinu, hvorki í
starfsemi né í umhverfismálum fyrirtæksins. Þó ber þess að geta að hafist
var handa á árinu við innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfinu ISO 14001 og
er stefnt að vottun vorið 2015.
Grænt bókhald er verkfæri til að halda utan um ákveðna umhverfisþætti og
skoða niðurstöður hverju sinni og setja sér ný markmið.
Gámaþjónusta Norðurlands þjónustar viðskiptavini á breiðum grundvelli
úrgangs og endurvinnslu. Einn þáttur starfseminnar er spillieefnamóttaka og
móttaka raftækja..
Bifreiðar sem notaðir eru í þessi verkefni ganga fyrir bensíni og díselolíu.
Gámaþjónusta Norðurlands er eitt af dótturfyrirtækjum Gámaþjónustunnar
hf.
Gámaþjónusta Norðurlands.,var stofnuð árið 1987. Fyrirtækið flutti starfsemi
sína að Hlíðarvöllum á Akureyri árið 2012 og er árið 2013 því fyrsta heila árið
þar sem öll starfsemi GámaþjónustuNorðurlands og Sagaplasts sem rekið
varsem sérstakt fyrirtæki á sviði spilliefnamóttöku eru á sama svæði þ.e.
Hlíðarvöllum við Hlíðarfjallsveg Akureyri.
Í skýrslunni eru stuttar almennar upplýsingar um fyrirtækið og hlutverk þess
og sagt frá því hvernig umhverfismálum er háttað.
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Almennar upplýsingar um fyrirtækið
Fyrirtækið Gámaþjónusta Norðurlands ehf.

Gámaþjónusta Norðurlands ehf. var stofnað árið 1987.
Heimilisfang Gámaþjónustu Norðurlands er Hlíðarvellir, 603 Akureyri.

Eigandi þann 31.12.2013 var:
Gámaþjónustan hf.

Stjórn.

Elías Ólafsson
, Stjórnarformaður
Benóný Ólafsson, Meðstjórnandi
Helgi Pálsson, Meðstjórnandi
Framkvæmdastjórn:
Sveinn Hannesson
Rekstrarstjóri:
Helgi Pálsson.

Starfsleyfi

Starfsleyfi sem Umhverfisstofnun gaf út fyrir Gþ Nl og gildir til 24.maí 2027.
Eftirlitsaðili Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra.
Starfsleyfi fyrir Sagaplast sem síðan var flutt yfir til Gámaþjónustu
Norðurlands og gildir til 16. Júlí 2028. Eftirlitsaðili er UST.

Stöðugildi hjá Gámaþjónustu Norðurlands ehf.

Meðalfjöldi starfsmanna umreiknaður í heilsársstörf var u.þ.b. 36 á árinu.

Hlutverk Gámaþjónustu Norðurlands ehf

Hlutverk Gámaþjónustu Norðurlands er að taka við úrgangi frá
einstaklingum, fyrirtækjum og stofnunum og sjá um að koma þeim í
endurvinnslu eða endurnýtingu eða eyða þeim á faglegan og öruggan hátt
fyrir umhverfið.
Gámaþjónusta Norðurlands ehf. er í samvinnu við viðurkennda og trausta
aðila um vinnslu, nýtingu eða eyðingu efna, bæði innanlands og erlendis.
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Umhverfisstefna
Stjórn Gámaþjónustunnar hf. móðurfélags Gámaþjónustu Norðurlands ehf
hefur samþykkt umhverfisstefnu til að skýra áherslur fyrirtækisins og
dótturfyrirtækja í umhverfismálum.
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Uppgjörstímabil græns bókhalds
Grænt bókhald hefur sama uppgjörstímabil og ársreikningur félagsins, frá 1.
janúar til 31. desember ár hvert.

Helstu þættir auðlindanotkunar sem varða grænt
bókhald árið 2013 hjá Gámaþjónustu Norðurlands.
Breyta

eining

2013

Rafmagn

kWh

Heitt vatn

m3

30.355

Kalt vatn

m3

3.127

Olía

l

240.937

Bensín

l

707

307.997

Til frekari útskýringar:
 Magntölur sem fram koma í grænu bókhaldi eru unnar upp úr reikningum
frá birgjum.
 Ekki er möguleiki að bera saman tölur fyrir árið 2013 við fyrri ár þar sem
verið var að sameina reksturinn við rekstur Sagaplasts, en Sagaplast var
rekið til í loka árs 2012.

Kvartanir.

Á árinu komu ekki fram neinar kvartanir og ekkert vinnuslys var tilkynnt til
vinnueftirlitsins.

Lokaorð.
Fyrirtækið hefur um langa hríð notað slagorðið "Bætt umhverfi - betri
framtíð". Umhverfisstefna fyrirtækisins byggir á þessu slagorði og er
jafnframt nánari útfærsla á því.
Það er metnaðarmál fyrirtækisins að vera stöðugt að leitast við að þekkja
umhverfisáhrif starfseminnar sinnar með ýmsum mælingum og gera
bragabót ef á þarf að halda.
Fyrirtækið er í fararbroddi í flokkun og endurvinnslu úrgangs á Íslandi og
stuðlar að aukinni flokkun og endurvinnslu úrgangs viðskiptavina sinna.
Fyrirtækið leggur einnig mikla áherslu á að kynna viðskiptavinum
fyrirtækisins sem og öðrum gildi úrgangsflokkunar, endurvinnslu og
endurnýtingar með það að markmiði að auka flokkun úrgangs og bæta
nýtingu auðlinda.
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