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Molta ehf 

Kt. 600407-0580 

Þveráreyrum 1a 

601 Akureyri  



 

Inngangur 

Félagið Molta ehf var stofnað í mars 2007.  Að félaginu komu öll 

sveitarfélög í Eyjafirði sem eigendur Flokkunar ehf., allir stærstu 

matvælaframleiðendur á Eyjafjarðarsvæðinu og fleiri aðilar. Til Moltu 

kemur sláturúrgangur, fiskúrgangur, lífrænn heimilsúrgangur, timbur- 

og trjákurl, pappír, gras og tað, sem er jarðgert í stöðinni. 

Hlutverk Moltu er að breyta lífrænum úrgangi í verðmæti.  

Ávinningurinn fyrir samfélagið og umhverfið er ótvíræður. Meðhöndlun 

lífræns úrgangs líkt og gert er í Moltu skilar miklum umhverfisávinningi. Losun 

gróðurhúsalofttegunda minnkar um 1 tonn af CO2 fyrir hvert tonn af lífrænum úrgangi sem kemur í 

stöðina samanborið við hefðbundna urðun.  

Moltan er af einstaklingum, sveitarfélögum og opinberum stofnunum til uppgræða meðal annars á 

Hólasandi. Að hluta til er Moltan nýtt á kostnað tilbúins innflutts áburðar svo umhverfisávinningur af 

starfsseminni er verulegur. 

Heimilisfang  

Þveráreyrar 1a, 601 Akureyri 

Stjórarformaður 

Ingibjörg Isaksen 

Framkvæmdarstjóri 

Kristján Ólafsson 

s. 8441771 

 

Stöðugildi 

Á árinu 2018 voru 4,7 

Starfsleyfi 

Molta ehf er með starfsleyfi  gefið út af 

MAST og sem sér um eftirlit með 

framleiðslunni, og HNE vegna 

mengunarvarna og hefur UST nú tekið 

yfir það eftirlit. 

 

  



 

Auðlindasöfnun 

Breyta Eining Innvegið 2018 

Sláturúrgangur kg 3.024.759 

Heimilis og fyrirtækja úrgangur Kg 1.659.471 

Stoðefni kg 2.466.819 

Samtals Kg 7.151.049 

 

Áhrif Moltu á kolefnisbókhald Íslands felst í því að í stað þess að urða lífrænan úrgang þar sem 

myndast metan (CH4) þá verður til koltvísýringur (CO2) en metan er 25-30 sinnum öflugri GHL en 

koltvísýringur og því ávinningurinn gríðarlegur. Reiknað hefur verið út að fyrir hvert tonn sem fer í 

jarðgerð í stað urðunar minnki útblástur um 1,28 tonn og því eru heildaráhrif Moltu í 

kolefnissamdrætti rúm 9.000 tonn á árinu 2018.  

Auðlindanotkun 

Breyta Eining Notkun 2018 

Rafmagn kWh 247.427 

Heitt vatn m³ 32.245 

Díselolía (lituð og ólituð) ltr 6.765 
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Kristján Ólafsson 

Framkvæmdarstjóri 


