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Af hverju breyting?

 Utanumhald mikið 58 merki í 3 stærðum 

 Kostnaður vegna flokkunarmerkinga því 

mikill og FENÚR tapar á þessu.

 Stjórnin telur einfalt að breyta þessu enn 

halda samt í markmiðin með samhæfðum 

merkingum og utanumhaldi FENÚR

 Tapið tekur af ráðstöfunarfé sem mætti 

nýta í annað



Dæmi um kostnað
Árlegur kostnaður vegna flokkunarmerkja

Tekjur af sölu merkja 700.000  

Prentun merkja 500.000 - 

Framlegð 1 200.000  

Umsjón með merkjasölu 400.000 - 

Afskrift af lager 150.000 - 

Framlegð merkjasölu 350.000 - 

Hönnun merkja 100.000 - 



Hvað var skoðað?

 Breytt kerfi

 Auka framlegð

 Lækka kostnað

 Hækka verð

 Niðurstaða = Breytt kerfi



Nýtt kerfi

 Prentsmiðja sér um allt utanumhald við 

prentun merkinga í stað FENÚR frá 1 júní 

2015. Viðskiptavinur hefur samband beint 

við prentsmiðju og pantar. 

 Aðkoma FENÚR er í að stjórna hönnun 

merkinga og auglýsa merkingar og 

prentsmiðju á heimasíðu FENÚR

 Hægt verður að kaupa það sem til er af 

lager hjá SORPU út árið 2015.



Kostnaður nýs kerfis

 Pantað er hjá LÓGÓFLEX (sjá inn á 

fenur.is)

 Grunnverðin eru:

 A3 448 m/vsk

 A4 299 m/vsk

 A5 149 m/vsk

 Lágmarksverð á pöntun er þó 2.000 kr.



Ávinningur

 Viðbótarfjármagn inn í rekstur FENÚR

 Áætlað um 300.000 - 400.000 á ári og 

meiri fjármagn fyrir t.d.

- FENÚR ráðstefnur

 FENÚR sýningar

 FENÚR fagfundi

 Greinarskrif/fréttir

 ANNAÐ



FENÚR 

ráðstefna og 

sýning 2016
29 sept – 1 okt. 

Laugardalshöll



Spurningarlisti FENÚR 2014

 Sendur á öll félög innan FENÚR og spurt 

um fjölda starfsmanna sem vinna í 

úrgangs- og endurvinnslumálum

 Vantar tölur frá einum stórum aðila og 

öllum utan FENÚR. 20 aðilar svara

 Beint starfsmenn 20 félaga 571

 Óbeinir starfsmenn 100% 203
 Dæmi um tölur frá USA .460.000 manns vinna bein eða óbein störf í 

endurvinnslu og 0,5% af þjóðartekjum er vegna þeirra. (0,5% á Íslandi 
væri um 5 milljarðar króna)



Takk FYRIR


