
Þegar Sæplast hóf framleiðslu á 
polyethelene kerum fyrir 20 árum þá 

horfðum við til þess að þau yrðu 
endurvinnanleg að líftímanum loknum. 
Það var einn af stórum kostum þessarar 
vöru, auk styrks keranna, langs líftíma og 
fleiri atriða. Umhverfisvitundin var því 
strax á þeim tíma ríkur þáttur í þróun 
keranna. Þess vegna er ánægjulegt að 
við séum nú komin að þeim tímapunkti 
að sjá hráefni úr notuðum polyethelene 
kerum nýtt í framleiðslu okkar á nýjum 
kerum,“ segir Arnar Snorrason, fram-
kvæmdastjóri vöru- og markaðsþróunar 
Sæplasts ehf. sem er þessa dagana að 
framleiða í fyrsta sinn ker þar sem að 

hluta er notað hráefni sem endurunnið 
hefur verið úr eldra keri frá fyrirtækinu. 
Plastker Sæplast eru því með þessu í 
orðsins fyllstu merkingu að ganga í 
endurnýjun lífdaga og fyrstu kerin 
þessarar gerðar fara í notkun hjá 
dótturfyrirtæki Sæplast, leigufyrirtæk-
inu iTUB.

Skýrt dæmi um hringrásarhagkerfið
„Með framleiðslu PE keranna erum við að 
fylgja markmiðum hringrásarhagkerfisins; 
framleiðum gríðarlega sterka vöru með 
langan líftíma, það er hægt að gera við 
hana svo að hún endist lengur, hún er 
endurvinnanleg og síðast en ekki síst þá 

erum við með deilihagkerfi í gegnum 
leigufyrirtæki okkar, iTUB, en við erum 
einmitt að framleiða fyrstu kerin úr 
endurvinnsluefninu fyrir iTUB,“ segir 
Arnar og bætir við að þetta sé til marks 
um mikla samfélags- og umhverfislega 
vitund Sæplasts sem framleiðanda á 
vörum úr plasti . „Umræðan um plast og 
plastframleiðslu þykir okkur á köflum 
alltof neikvæð því við teljum okkur þvert 
á móti framleiða umhverfisvæna vöru . Í 
því sambandi má benda á að Sæplast er 
eina hverfisteypufyrirtækið í heiminum 
sem notar rafmagn til að knýja hverfi-
steypuofna,“ segir Arnar . 

Sæplast á Dalvík lokar endurnýtingarhringum

Hráefni úr endurunnum 
kerum í fyrsta sinn not-
að í framleiðslu á nýjum
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PE kerin sækja stöðugt á
Þegar Sæplast hóf árið 1984 framleiðslu á 
kerum var eingöngu um að ræða 
hverfisteypt ker sem einangruð eru með 
urethane efni, svokölluð PUR ker . Ytra lag 
þeirra er úr polyethelene en fyllingin úr 
urethane . PE kerin eru aftur á móti 
einangruð með polyethelene efni sem 
gerir að verkum að veggir þeira eru 
sterkari, þau eru öruggari í notkun og 
meðhöndlun matvæla og eru endurvinn-
anleg . Sævaldur Gunnarsson, svæðissölu-
stjóri Sæplasts, segir framleiðslu og sölu 
PE keranna hafa jafnt og þétt aukist frá 
því fyrsta ker þessarar gerðar frá Sæplasti 
fór á markaðinn . 

„Í viðskiptavinahópi okkar eru 
notendur sem eingöngu kaupa þessi ker 
og vilja ekki nota annað . Aðrir eru smám 
saman að skipta PUR kerunum út fyrir PE 
ker,“ segir Sævaldur en frá upphafi hafa 
PE kerin verið mikið notuð í kjötiðnaði og 
sækja sífellt á í sjávarútvegi . Enda segja 
þeir Arnar og Sævaldur að nú séu PE ker 
orðin meirihluti keraframleiðslu Sæplasts 
hf . 

„Eftir sem áður er framleiðsla PUR 
keranna mjög sterk hjá okkur enda falla 
þau vel að þörfum margra viðskiptavina . 
Það er mikilvægt fyrir okkur sem 
framleiðanda að geta áfram boðið 
viðskiptavinum upp á báðar gerðir kera 

en stíga skrefin samhliða og markvisst í 
átt að endurvinnsluframtíðinni og þeirri 
samfélagslegu ábyrgð sem er að geta 
tekið við kerum að líftíma loknum frá 
viðskiptavinum og endurnýtt þau,“ segir 
Sævaldur . 

Endurnýtingarhringum lokað
Arnar segir að undirbúningur þessa 
áfanga sem Sæplast er nú að ná hafi 
staðið um nokkurra ára skeið . Fyrirtækið 
hefur, ásamt samstarfsaðilum erlendis, 
þróað ferli sem gömul ker fara í en þau 
eru tætt niður og efni þeirra síðan 
meðhöndlað á ákveðinn nátt svo úr verði 
hráefni sem hægt er að nýta á nýjan leik í 
verksmiðjunni á Dalvík . 

„Fyrsta skrefið er að geta nýtt þetta 
efni til íblöndunar í fylliefni kerjanna og 
endurunnið ker með þeim hætti . Þar með 
höfum við lokað þessum endurnýtingar-
hring á vörunni,“ segir Arnar og svarar því 
aðspurður að markmiðið sé að í fram-
tíðinni verði hægt að steypa PE ker 
alfarið úr endurvinnsluefni .

„Til þess þarf samt lengra þróunarferli 
en við sjáum þennan möguleika fyrir 
okkur í framtíðinni . Við finnum að 
viðskiptavinir okkar eru, líkt og við, 
áhugasamir um að sýna samfélagslega 
ábyrgð og ná sem lengst í endurvinnslu 
og endurnýtingu með gæði, endingu og 
áreiðanleika umbúðanna í fyrirrúmi . Það 
er markmiðið,“ segir Arnar .

  Arnar Snorrason, framkvæmdastjóri 
vöru- og markaðsþróunar Sæplasts ehf.

  Polyethelene ker á bryggjunni á Dalvík. PE kerin sækja stöðugt á og eru nú orðin 
meirihluti keraframleiðslu Sæplasts hf. Notendur horfa ekki síst til þess að hægt er 
að endurvinna kerin og nota hráefnið í framleiðslu á nýjum PE kerum. Þeim endur-
nýtingarhring er Sæplast nú að loka með því að steypa fyrstu kerin þar sem endur-
vinnsluefnið er notað. 

  Sævaldur Gunnarsson, svæðissölustjóri 
Sæplasts ehf. 
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