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Almennar upplýsingar 
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Sveitarfélagið Fjallabyggð varð til við sameiningu Ólafsfjarðarbæjar og 
Siglufjarðarkaupstaðar árið 2006. Fjallabyggð er nyrst á Tröllaskaga og nær frá 
Almenningsnöf undan Mánárfjalli í vestri, að Æðarskeri undan 
Ólafsfjarðarhyrnu í austri og að Kerlingahnjúk í suðri. Í sveitarfélaginu eru 
tveir þéttbýliskjarnar, bæirnir Ólafsfjörður og Siglufjörður. Þann 1. janúar 2011 
voru íbúar sveitarfélagsins 2.030. 

Staðsetning á skrifstofum Fjallabyggðar 
 
Fjallabyggð 
Gránugötu 24, 580 Siglufirði 
Ólafsvegi 4, 625 Ólafsfirði 
Sími: 464 9100 
Fax: 464 9101 
 
Heimasíða: www.fjallabyggd.is 
Netfang: fjallabyggd@fjallabyggd.is 
 
Bæjarstjóri: Sigurður Valur Ásbjarnarson 
 
Umsjón með gerð handbókar 
 
Íslenska Gámafélagið ehf. 
Gufunesi 
112 Reykjavík 
Sími: 577 5757 
Fax: 577 5758 
Skrifstofa og sími eru opin frá 08:00—17:00. 
Um helgar er opið fyrir vaktsíma 840-5757 
 
Heimasíða: http://www.igf.is 
Netfang: igf@igf.is 
Umhverfis- og ráðgjafasvið: umhverfissvið@igf.is 
 

Forsíðumynd: Verk úr sorpi eftir Brynju Maríu Brynjarsdóttur, nemanda á listnámsbraut 
Menntaskólans á Tröllaskaga. Ramminn er úr timburafgöngum, strigi úr filtefni. Í verkið 
er notaður eggjaskurn og ljósaperur. 
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Inngangur 
Mikilvægi sorpflokkunar á heimilum og hjá fyrirtækjum í landinu verður 
stöðugt áþreifanlegri. Að undanförnu hefur mikið farið fyrir umræðum um 
úrgangsmál í fjölmiðlum. Ýmist vegna sorpbrennslustöðva, þar sem of hátt 
magn eiturefna hefur borist frá þeim og einnig vegna lokunar urðunarstaða á 
landsbyggðinni. 

Hvort sem sorpið okkar endar í urðun eða í brennslu er flokkun mikilvæg. Með 
flokkun drögum við úr magni sorps sem þarf að urða og aukum með því 
nýtingartíma urðunarstaðanna til muna. Við sorpbrennslu er mikilvægt að hafa 
góða stjórnun á því sem þangað berst, en með sorpflokkun er það mögulegt. 

Fram til 1. mars 2011 var almennu sorpi frá Fjallabyggð ekið á urðunarstað í 
Glerárdal við Akureyri. Þeim stað var þá lokað og sorpinu er nú ekið á nýjan 
urðunarstað við Blönduós. Aukin vegalengd hefur óhjákvæmilega í för með sér 
aukin útgjöld sveitarfélagsins vegna flutninga á sorpi.  

Íbúar Fjallabyggðar hafa nú flokkað heimilissorp síðan í desember 2009. Með 
góðri flokkun er hægt að draga úr urðun sem nemur um 70% af heildarmagni. 
Almennt er talið að endurvinnanlegur hluti heimilissorps sé 30-35%, lífrænn 
úrgangur 30-35%. Almennt sorp sem sent er til urðunar ætti því eingöngu að 
vera um 30-40%. 

Í þessari handbók eru leiðbeiningar um flokkun og frágang heimilissorps í 
Fjallabyggð ásamt umfjöllun um endurvinnslu þeirra hráefna sem íbúar 
sveitarfélagsins flokka í grænu og brúnu tunnurnar. 

Það er von okkar að bókin nýtist íbúum vel. Ef spurningar vakna varðandi 
sorpmál sveitarfélagsins sem bókin svarar ekki þá er hægt að hafa samband við 
Íslenska Gámafélagið í síma 577 5757 eða fara á heimasíðuna flokkarinn.is en 
þar má finna fróðleik um flokkun og endurvinnslu. 

 

Kveðja, 

Starfsfólk Íslenska Gámafélagsins. 
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Mikilvægi endurvinnslu 

Gríðarleg framþróun hefur verið 
á endurvinns lu le iðum á 
mismunandi sorpflokkum á 
liðnum árum. Hingað til hefur 
það sem í daglegu tali nefnist 
sorp fengið á sig neikvæða 
merkingu og kallað fram 
hugmyndir um eitthvað sem er 
einskis virði.  

Eitt af þeim vandamálum sem 
við glímum við sem íbúar Jarðar 
er yfirvofandi skortur á 
auðlindum. Vegna fólksfjölda og aukinnar neyslu erum við að ganga á margar 
auðlindir. T.d. þarf tré við framleiðslu pappírs, en einnig er hægt að búa hann til 
úr notuðum pappír sem sendur hefur verið til endurvinnslu. Með því að 
endurvinna og viðhalda þannig hringrás hráefnisins erum við að takmarka 
þörfina á að ganga á auðlindir jarðarinnar. 

Því fer vissulega fjarri að heimilissorp geti talist með öllu verðlaust. Dæmið um 
pappírinn hér að ofan á einnig við um aðra endurvinnanlega flokka eins og 
málma, pappa og plast. Alla þessa flokka er hægt að nýta aftur, búa þannig til 
verðmæti og spara auðlindir Jarðar - að því gefnu að við flokkum í Grænu 
tunnuna. 

Ruslapoki fullur af rusli er ekki mikils virði. Hann hefur í för 
með sér að sveitarfélagið þarf að greiða urðunargjöld, sem fara 
stöðugt hækkandi. Það er kappsmál hvers sveitarfélags að leita 
leiða til að draga úr kostnaði við förgun. Með því að endurvinna 
dregur sveitarfélagið úr kostnaði við sorpförgun. 

Með þriggja tunnu kerfinu er herjað á sorppokann úr tveimur áttum. Annars 
vegar með því að flokka endurvinnanlegt hráefni frá sorpinu og koma til 
endurvinnslu. Hinsvegar er lífrænn úrgangur flokkaður frá og sendur í jarðgerð. 
Með því tekst að draga úr því magni sem fer til urðunar, draga úr kostnaði og 
spara umhverfið. 
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Íbúar Fjallabyggðar hafa flokkað heimilissorp í þriggja tunnu kerfi síðan í 
desember 2009. Á þessum tíma hefur dregið umtalsvert úr magni sorps sem fer 

í urðun. Hlutfall úrgangs sem fer til endurvinnslu og 
jarðgerðar hefur að sama skapi aukist til muna. 

Árið 2010 söfnuðust tæplega 360 tonn af sorpi frá 
heimilum í Fjallabyggð. Af þessum 360 tonnum fór um 
helmingur, eða um 179 tonn í urðun. 73 tonn fóru til 
endurvinnslu og um 107 tonn fóru í jarðgerð. Frá Fjalla-
byggð fór því um 180 tonnum minna í urðun en ef engin 
flokkun hefði átt sér stað. 

Hlutfall pappírs og pappa í Grænu tunnunni er um 90%. Við hvert tonn af 
endurunnum pappír/pappa sparast 17 tré. Það þýðir að íbúar Fjallabyggðar sem 
sent hafa um 66 tonn af pappír og pappa til endur-
vinnslu, hafa sparað um 1.100 tré árið 2010. Tré 
sem hefði þurft að höggva og nota til pappírsfram-
leiðslu hefði þetta magn pappírs ekki verið sent til 
endurvinnslu. 

Nú þegar urðunarstaðnum í Glerárdal hefur verið 
lokað er sorpi sem losað er úr gráu tunnunni í 
Fjallabyggð ekið á nýjan urðunarstað við Blönduós. 
Þessi aukna vegalengd veldur hærri urðunargjöldum og þar af leiðandi auknum 
kostnaði fyrir sveitarfélagið. Engin urðunargjöld eru hins vegar á því sem fer í 
Grænu og Brúnu tunnuna. Hagur sveitarfélagsins og íbúa þess er því að auka 
flokkun og draga þannig úr urðunar– og flutningskostnaði. 

Urðun á einu kg af almennu sorpi kostar sveitarfélagið nú 18,26 kr. Miðað við 
þessa upphæð hafa urðunargjöldin verið um 3,3 milljónir fyrir árið 2010. Hefði 
endurvinnanlegt og lífrænt hráefni ekki verið flokkað frá almennu sorpi hefði 
þessi upphæð farið í um 6,6 milljónir. 

 
Urðunarkostnaður á ári án flokkunar: 

360.000 kg x 18,26kr = 6.573.600 kr. 
 

Urðunarkostaður á ári með flokkun: 
179.000 kg x 18,26kr = 3.268.540 kr. 

 
Mismunur: 3.305.060 kr. 

Frá Fjallabyggð fór 
180 tonnum minna í 
urðun en ef engin 
flokkun hefði átt sér 
stað. 

Vegna þess magns 
pappírs og pappa sem 
íbúar Fjallabyggðar hafa 
sett í Grænu tunnuna 
hafa sparast um 1.100 tré. 
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Ef skífuritin hér að neðan eru skoðuð sést að lítill munur er á árangri í flokkun á 
milli bæjarkjarna. Þó hefur Ólafsfjörður, sem nær 52% endurvinnsluhlutfalli, 
örlítið forskot á Siglufjörð, en þar er endurvinnsluhlutfallið 49 %.  

 

 

Það ætti að vera kappsmál allra að hugsa vel um umhverfið. Með því erum við 
að tryggja afkomendum okkar aðgang að auðlindum Jarðar sem við höfum 
fengið að njóta. Það er því er ljóst að miklu máli skiptir að vanda flokkun vel til 
að draga úr því magni sem fer í gráu tunnuna eins og hægt er. Með því að nýta 
grænu og brúnu tunnurnar vel erum við að spara, bæði fyrir sveitarfélagið og 
umhverfið. 

Endurvinnanlgt

21%

Lífrænt

31%

Almennt sorp

48%

Ólafsfjörður

Endurvinnanlegt

20%

Lífrænt

29%

Almennt sorp

51%

Siglufjörður

Árangur flokkunar í þriggja tunnu kerfi á Siglufirði 2010. 

Árangur flokkunar í þriggja tunnu kerfi á Ólafsfirði 2010. 
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Hvað segja íbúar um þriggja tunnu kerfið? 
Ráðgjafi Íslenska Gámafélagsins hafði samband við íbúa til að 
spyrja út í þriggja tunnu kerfið. Þeir sem rætt var við voru sáttir 
við sorphirðukerfið og framkvæmd þess; “Í byrjun var þetta 
ákveðið skref, en við fórum þá leið að kaupa ílát innandyra og þá 
fór þetta að ganga vel”. Þegar einn viðmælenda var spurður um 
hvort honum þætti tímafrekt að flokka svaraði hann því til að svo 
væri ekki, enda löngu orðinn hluti af heimilishaldinu. 

Viðmælendur voru jafnframt spurðir að því hvort þeir myndu 
vilja fara til baka í einnar tunnu kerfi eins og var. Flestir sögðu 
að það hefði verið ósköp þægilegt að setja allt í eina tunnu, en 
umhverfisins og samviskunnar vegna myndu þeir ekki vilja 
breyta. Einn viðmælenda bætti svo við að honum þætti mjög 
þægilegt að hafa Grænu tunnuna þar sem hann gæti nú farið með 
blöðin í tunnuna í stað þess að safna þeim innandyra. 

Talið barst að skólastarfi og mikilvægi þess að nemendur fengju 
tækifæri á að læra um umhverfis- og flokkunarmál. “Þetta þarf að 
vera innprentað í okkur frá vöggu til grafar”. Þá voru 
viðmælendur sammála um mikilvægi virks umhverfisstarfs í 
skólum. “Fólk á öllum aldri þyrfti að gera sér betur grein fyrir 
þeirri verðmætasköpun sem er að finna í endurvinnslu”. 

Viðmælendur voru sammála um það að endurvinnsla væri komin 
til að vera; “þetta er framtíðin”.  Einn viðmælenda spáði því að 
verkefnið tæki 10 ár að síast inn í höfuð íbúa og þótti ótrúlegt 
hve góður árangurinn sé á stuttum tíma. Annar bætti við að betur 
mætti ef duga skyldi enda sýndu tölurnar að eftir meiru væri að 
slægjast. Viðmælendur voru jafnframt gífurlega ánægðir og hissa 
yfir því hve góð þátttaka er í verkefninu meðal íbúa og eru stoltir 
af því að sveitarfélagið hafi tekið þessa ákvörðun. 



 
Grípið hér og rífið 

Á opnunni eru leiðbeiningar sem má 
rífa úr bókinni og hengja upp! 

Rífið varlega svo bókin skemmist ekki 







 
Grípið hér og rífið 

Á opnunni eru leiðbeiningar sem má 
rífa úr bókinni og hengja upp! 

Rífið varlega svo bókin skemmist ekki 
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Með því að flokka heimilissorp minnkar þú rúmmál þess sorps sem þarf að 
urða. Það sparar landrými á urðunarstöðum umtalsvert. Niðurbrot er afar hægt 
við aðstæður eins og eru á Íslandi. Einnig er vert að líta til þess hversu miklu 
munar í orkusparnaði, efniskostnaði o.fl. þáttum í endurvinnslu, t.d. á málmum 
og pappír. Með því að flokka sorp leggur þú þitt af mörkum. Þannig getum við 
skilað landinu hreinu og fallegu til komandi kynslóða. 

Endurvinnanlegt sorp - Græna tunnan 
Fjallabyggð hefur útvegað öllum íbúum 
sveitarfélagsins Græna tunnu undir þann hluta 
heimilissorpsins sem er endurvinnanlegur. 

Mikilvægt er að gengið sé frá hráefninu samkvæmt 
meðfylgjandi leiðbeiningum, annars er hætt við að það 
verði óhæft til endurvinnslu og endi í urðun. 
Nánari útskýringar á þeim flokkum sem fara í Grænu 
tunnuna er að finna í leiðbeiningum í miðju 
handbókarinnar og svo á www.flokkarinn.is. 
Það sem fer í Grænu tunnuna er eftirfarandi: 
 

Dagblöð  — Beint í tunnuna 
Tímarit  — Beint í tunnuna 
Bæklingar  — Beint í tunnuna 
Skrifstofupappír — Beint í tunnuna 
Bylgjupappi  — Beint í tunnuna 
Fernur/Sléttur pappi — Í glærum poka*  
Plastumbúðir  — Í glærum poka 
Minni málmhlutir — Í glærum poka 

 
Hreinsið umbúðir vel og skolið fernur 

* Sé t.d. ferna  fyllt með samanbrotnum fernum/sléttum pappa má spara pokann 
og  setja þær beint í tunnuna. 

Græna tunnan - Endurvinnanlegt 

- ATH -  
Rafhlöður og gler má ekki setja í  Grænu tunnuna 

heldur skila á gámasvæði. 
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Almennt sorp er í raun blandaður úrgangur 
frá fyrirtækjum og heimilum. Þetta er að 
mestu úrgangur sem ekki getur flokkast í 
skilgreindan endurvinnsluferil og er þar af 
leiðandi óendurvinnanlegt. Dæmi um 
almennt sorp frá heimilum er t.d. gler, 
bleiur, umbúðir úr blönduðu hráefni 
(t.d. plastumbúðir með álfilmu sem ekki 
er hægt að skilja frá), umbúðir sem ekki 
er hægt að hreinsa o.fl. 

 Almennt heimilissorp er sett í Gráu tunnuna en hún er losuð einu sinni í 
mánuði. Nákvæmar dagsetningar má finna á sorphirðudagatali aftar í þessu riti 
sem og á heimasíðu sveitarfélagsins. Innihaldið í Gráu tunnunum er eina sorpið 
sem sent er til urðunar.  

Hluti af því sorpi sem fellur til á heimilum 
er lífrænn úrgangur. Lífrænn úrgangur er 
sá úrgangur sem er niðurbrjótanlegur af 
örverum t.d. matarleifar.  

Lífrænan úrgang er hægt að breyta í 
jarðvegsbæti eða moltu með jarðgerð. 
Jarðgerðin felst í því að lífrænum 
eldhúsúrgangi og trjákurli er blandað 
saman í ákveðnum hlutföllum í 

jarðgerðarvél sem umbreytir úrganginum í fyrirtaks áburð eða næringarríkan 
jarðveg sem kallað er molta.  

Moltan hefur ýmsa kosti framyfir önnur efni 
sem notuð eru til áburðar. Góð molta er rík af 
næringarefnum og ákjósanlegum örverum 
sem bæta eðliseiginleika jarðvegs og draga úr 
sjúkdómahættu hjá plöntunum. Hún er mjög 
rík af moldarefni (humus), sem eykur heldni 
jarðvegsins á næringarefnum. Hún hefur  
ákjósanlega rafleiðnieiginleika, er laus við 
illgresisfræ og virkar sem köfnunarefnisforði 
(tregleysanlegur köfnunarefnisáburður).  

Gráa tunnan - Almennt sorp 

Brúna tunnan - lífrænn eldhúsúrgangur 
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Í Brúnu tunnuna má setja alla matarafganga úr eldhúsinu s.s: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Einnig má setja í brúnu tunnuna annan lífrænan heimilisúrgang eins og: tepoka, 
pasta og eldhúspappír sem notaður hefur verið til að þurrka upp matvæli. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Ávexti 

Hrísgrjón Kaffikorgur Ostur Brauð 

Eggjaskurn Grænmeti Kjöt og fisk 

Brúna tunnan - lífrænn eldhúsúrgangur 

Lífrænn úrgangur losaður og hráefnunum  mokað í jarðgerðarvél! 

Hráefnið jarðgerist í vélinni og hrámoltan er tilbúin eftir 2 vikur 

Íbúar Fjallabyggðar setja allar matarleifar í jarðgerðarpokana (Maíspoka) sem 
fást m.a. í matvöruverslunum á Siglufirði og Ólafsfirði. Þegar pokinn er orðinn 
fullur er bundið fyrir og hann settur í Brúnu tunnuna. Íslenska Gámafélagið 
losar Brúnu tunnuna á fjórtán daga fresti yfir sumartímann en einu sinni í 
mánuði yfir vetrartímann og jarðgerir úrganginn í jarðgerðarvél sem staðsett er 
á Siglufirði.  Afurðin er nýtt til uppgræðslu í sveitarfélaginu. 
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Bylgjupappi 
Pappinn er settur í böggunarvél sem þjappar pappanum í 800 kg 
bagga sem síðan er hlaðið í gám til útflutnings. Í endurvinnsluferl-
inu er bylgjupappinn leystur upp í trefjar sem nýttar eru til að búa 
til nýjan bylgjupappa. Hægt er að endurvinna bylgjupappa allt að 
7 sinnum! 
 
Málmar 
Endurvinnsla málma er löngu þekkt en eðalmálmar eins og gull 
og silfur hefur jafnan verið brætt upp aftur og notað á nýjan leik. 
Málmar tapa engum gæðum við endurvinnslu og því má endur-
vinna málma aftur og aftur. Málmar eru flokkaðir eftir tegundum 
og sendir út til málmendurvinnslufyrirtækja. Þess má geta að einungis 5% 
þeirrar orku sem þarf til frumvinnslu á áli þarf til að endurvinna ál. 
 
Fernur og sléttur pappi 
Fernurnar eru pressaðar í 800 kg bagga og komið í gáma til 
útflutnings. Hjá endurvinnslufyrirtækinu er hráefnið leyst upp. 
Plast og málmagnir eru síaðar frá. Þær er svo hægt að vinna 
áfram t.d. til álframleiðslu. Pappamassinn saman stendur af trefjum sem hægt er 
að nýta í framleiðslu á sléttum pappa, klósettpappír og fleiri vörum. 
 
Dagblöð, tímarit og gæðapappír 
Pappírsflokkarnir eru aðgreindir og hver flokkur settur sér í 
böggunarvél. Hráefnið er síðan sent úr landi.  Pappírinn er leystur 
upp í pappamassa sem notaður er til að framleiða nýjan pappír 
eða aðrar vörur.  Gæðapappírinn verður t.d. að nýjum gæðapappír 
í fullum gæðum. 

Hvað verður um hráefnið í Grænu tunnunni? 
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© Umhverfissvið Íslenska Gámafélagsins 

Flokkarinn.is 

 ...vissir þú að endurvinnsla á einni áldós sparar rafmagn 
sem dugar fyrir sjónvarp í allt að 3 klukkustundir ! 

 

 ...vissir þú að  það krefst 60% minni orku að endur-
vinna pappír en að frumvinna hann! 

 

 ...vissir þú að  fyrir hvert tonn af pappír sem er 
endurunnið sparast 17 tré ! 

 

 ...vissir þú að endurvinnsla áls þarfnast einungis 5% þeirrar 
orku sem þarf við frumvinnslu áls ! 

- fræðslusíða um endurvinnslumál 

...Vissir þú að 30-35% af sorpi heimilisins er lífrænn 
úrgangur sem hægt er að endurvinna? 
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Gámasvæði í Fjallabyggð 

Á Siglufirði og Ólafsfirði eru gámasvæði þar sem hægt er að losa sig við sorp 
sem ekki rúmast í tunnunum. Þar eru starfsmenn sem aðstoða íbúa 
Fjallabyggðar við að koma réttum flokkum í rétta gáma.  

Á gámasvæðunum greiðir atvinnurekstur fyrir móttöku alls úrgangs að 
undanskyldum málmum og þeim úrgangsflokkum sem bera úrvinnslugjald; þ.e. 
bylgjupappi, sléttur pappi, hjólbarðar, og plastumbúðir. 

Almenningur og húsfélög greiða fyrir úrgang sem ekki getur talist falla til við 
daglegan heimilisrekstur. Það á m.a. við um úrgang frá byggingu eða breytingu 
íbúðarhúsnæðis og lóða. 

Það er markmið Íslenska Gámafélagsins að koma sem mestu af því sem kemur 
inn á gámasvæðið til endurvinnslu. Í töflunni hér að neðan má sjá dæmi um  
hvaða flokkum hægt er að skila á gámasvæðin. Það er að sjálfsögðu allra hagur 
að flokka úrganginn áður en komið er á stöðina en það getur lækkað kostnað 
við förgun. 
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Staðsetning gámasvæða í Fjallabyggð 

Stjörnur sýna staðsetningu gámasvæðanna. 

Ólafsfjörður 

Siglufjörður 

Afgreiðslutími 

Ólafsfjörður: 

mán - fös:  15-18 
laugardaga:  15-17 
sunnudaga:  lokað 

Afgreiðslutími 

Siglufjörður: 

mán - fös:  15-18 
laugardaga:  11-13 
sunnudaga:  lokað 



Sorphirða í Fjallabyggð 
2012 

 


