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GÁMAÞJÓNUSTAN HF.

! Var stofnuð árið 1984
! Dótturfyrirtæki eru 5
! Starfsmenn eru 103



Leiðarljós Gámaþjónustunnar

Bætt umhverfi
Betri framtíð



Hlutverk Gámaþjónustunnar

!! MeginhlutverkMeginhlutverk GámaþjónustuGámaþjónustu--samstæðunnarsamstæðunnar er að sjá er að sjá 
fyrirtækjum, stofnunum, sveitarfélögum og einstaklingum fyrir fyrirtækjum, stofnunum, sveitarfélögum og einstaklingum fyrir 
lausnum til  að losna við hvers konar úrgang á hagkvæman og lausnum til  að losna við hvers konar úrgang á hagkvæman og 
umhverfisvænan hátt.umhverfisvænan hátt.

!! Hlutverki sínu sinnir Gámaþjónustan með því aðHlutverki sínu sinnir Gámaþjónustan með því að
–– leita ávallt hagkvæmustu leiða fyrir viðskiptavini sínaleita ávallt hagkvæmustu leiða fyrir viðskiptavini sína
–– leggja áherslu á vandaða ráðgjöfleggja áherslu á vandaða ráðgjöf
–– stunda nýsköpunstunda nýsköpun
–– sjá viðskiptavinum sínum fyrir nýjustu og bestu þekkingu sjá viðskiptavinum sínum fyrir nýjustu og bestu þekkingu 

sem völ er ásem völ er á
–– vera til fyrirmyndar í umhverfismálumvera til fyrirmyndar í umhverfismálum



Hverjir eru viðskiptavinir okkar?

! ... m.a. byggingaverktakar



Byggingaverktakar

! eiga ýmsa kosti



Þeir geta sparað sér gámaleigu



Shortcut to 101-0171_IMG.lnk

Eða þeir geta flokkað úrganginn







Fyrirtæki og stofnanir

! Hluti af húsnæðiskostnaði
! Upplýsingar sem stjórntæki
! Flokkun sparar fé

– Lög um úrvinnslugjald
– Lagafrumvarp um urðun

! Flokkun styrkir ímynd
– Lagagreinar um grænt bókhald





Flokkun á verkstað

Kostnaður Kostnaður Mism
Flokkur Heiti Verð Magn kg mv flokkun án flokkunar

101 Blandaður úrgangur 6,38 14.190 90.532
250 Grófur úrgangur 9,27 25.610 237.405
301 Timbur - blandað 5,69 24.400 138.836
302 Timbur 2,31 23.620 54.562
304 Málmar 0 18.910 0
305 Jarðvegur 0 3.980 0

110.710 521.335 1.026.282 kr. 504.947 kr.

Leiga 202.583 kr. 63.145 kr. -139.438 kr.
Samtals: 365.509 kr.

Dæmigerður byggingarstaður (skóli).
Tímabil: Allt árið 2002

Samanburður á kostnaði við flokkun árgangs og engrar flokkunar.
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M.v. jafnmargar losanir



Byggingaverktaki X árið 2002

Timbur
19%

Timbur - blandað
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Málmar
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