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Við hugsum áður en við hendum! 



Formáli 

Þann 10. desember 2008 skrifaði Fljótsdalshérað undir samning við Íslenska 
Gámafélagið um sorphirðu í sveitarfélaginu að undangengnu útboði. 
Samningstíminn er sjö ár. 

Sorphirða kemur til með að breytast töluvert en komið verður upp svokölluðu 
þriggja tunnu kerfi og koma íbúar sveitarfélagsins til með að taka þátt í flokkun 
sorps. Markmiðið með þessum breytingum er að fylgja eftir stefnu 
sveitarfélagsins í þessum málaflokki. Með þessari aðferð má minnka það sorp 
sem fer til urðunar um allt að 80%. Í þéttbýli fá íbúar afhentar þrjár tunnur 
eins og áður sagði, en í dreifbýli fá íbúar Græna tunnu fyrir 
endurvinnsluhráefni, Gráa tunnu undir almennt sorp og moltugerðarílát fyrir 
lífrænan úrgang. 

Íslenska Gámafélagið óskar íbúum Fljótsdalshéraðs til hamingju með að stuðla 
að bættu umhverfi, endurvinnslu og lágmörkun úrgangs sem fer til urðunar. 
Með þessu skipar sveitarfélagið sér í hóp fremstu sveitarfélaga á þessu sviði. 
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Ávarp bæjarstjóra 
Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs samþykkti þann 7.  nóvember 2007 nýja framtíðarsýn og 
stefnu til ársins 2027.  Stefna þessi byggir á fjórum stoðum sem eru; þekking, velferð, 
þjónusta og umhverfi.  Með stefnunni vill sveitarfélagið vera góð fyrirmynd og eiga virkt 
samstarf við íbúa og fyrirtæki til að framtíðarsýnin geti orðið að veruleika. 
Framtíðarsýn Fljótsdalshéraðs byggir á tveimur gildum; framsækni og virðingu.  Þessi gildi 
eru leiðarljós í allri starfsemi sveitarfélagsins. 
Sýn sveitarfélagsins er einföld. Það eiga alla tíð að vera sérstök og eftirsóknarverð 
lífsgæði að búa á Fljótsdalshéraði, njóta þeirrar fögru náttúru og örugga umhverfis sem 
þar er og taka þátt í að búa núverandi og komandi kynslóðum fyrirmyndarsamfélag. 
Ein af fjórum stoðum í stefnu Fljótsdalshéraðs er UMHVERFISSTOÐIN.  Það er stefna 
Fljótsdalshéraðs að vera öðrum fyrirmynd með því að sýna ábyrgð gagnvart umhverfi og 
komandi kynslóðum.  Lögð er áhersla á samstarf við íbúa og fyrirtæki og ábyrgð þeirra í 
að skapa sveitarfélaginu snyrtilega og fagra ásýnd.  
 Í starfsemi sveitarfélagsins er litið á umhverfismál sem framtíðartækifæri.  Það er stefna 
Fljótsdalshéraðs að stuðla að og efla þá sérstöðu sveitarfélagsins sem felst í grænni 
ímynd.  Græna ímyndin er auðlind. 
Fráveitu og úrgangsmál í sveitarfélaginu byggja á umhverfisvænum lausnum sem skipa 
því í fremstu röð á þessu sviði.  Þjónusta sveitarfélagsins við íbúa og fyrirtæki miðar að því 
að þeim úrgangi sem myndast sé komið í endurnotkun og endurnýtingu um leið og 
áhersla er lögð á að dregið sé með skipulögðum hætti úr myndun úrgangs eins og unnt 
er.   
Ásýnd byggðar og umhverfis endurspeglar metnað sveitarfélagsins.  Markvisst samstarf 
við íbúa og fyrirtæki miðar að aukinni þekkingu, frumkvæði og ábyrgð gagnvart 
umhverfinu. 
Til að koma hluta umhverfisstefnu sveitarfélagsins í framkvæmd var gengið til samninga 
við Íslenska Gámafélagið um flokkun á öllu sorpi frá íbúum bæjarfélagsins auk þess að 
koma upp miðlægri moltugerð. 
Á haustdögum 2009 verður komið upp þremur sorpílátum við hvert heimili í 
sveitarfélaginu í samstafi við Íslenska Gámafélagið.  Eitt ílát fyrir almennt sorp, eitt fyrir 
flokkað sorp og eitt fyrir lífrænt sorp.  Flokkaða sorpið verður allt flutt til endurvinnslu, 
lífræna sorpið fer til moltugerðar en almenna sorpið er það eina sem fer til urðunar.  
Markmið sveitarfélagsins, í samvinnu við íbúana, er m.a. að draga úr urðun lífræns sorps 
um 65 % fyrir árið 2020, sem er í anda reglugerðar 737/2003 um meðhöndlun úrgangs, 
sem sett er með hliðsjón af tilskipun 1999/31/EB um urðun úrgangs. 
Með því að taka upp „þriggja tunnu kerfi“ er verið að auðvelda íbúum að taka þátt í 
umhverfisvænna samfélagi og að flokka sorp á sem þægilegastan hátt. 
Samstarf við íbúa er mjög mikilvægt og nauðsynlegt að íbúar finni hjá sér þörf til að vera 
hluti af því verkefni að minnka sorp til urðunar og auka endurvinnslu.  Þar með eru íbúar 
að sýna í verki vilja sinn til að búa í umhverfisvænna samfélagi sem mun auka lífsgæði 
okkar íbúa Fljótsdalshéraðs.  
 
Eiríkur Björn Björgvinsson 
bæjarstjóri. 
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Almennar upplýsingar 

Sveitarfélagið Fljótsdalshérað varð til 1. nóvember 2004, við sameiningu 
Austur-Héraðs, Fellahrepps og Norður-Héraðs. Þann 1. janúar 2009 var 
íbúafjöldi Fljótsdalshéraðs 3.695. Þéttbýlið styður sterka byggð í dreifbýlinu 
með blómleg landbúnaðarsvæði og smærri þjónustukjarna á Hallormsstað, 
Eiðum og Brúarási. Sveitarfélagið er mjög víðfemt og er það landmesta á 
Íslandi. Stærð þess er 8.884 ferkílómetrar. 

Skrifstofa bæjarstjórnar: 
 
Bæjarskrifstofur Egilsstöðum 
Lyngás 12  
Sími: 4 700 700 
Fax:  4 700 701 
Bæjarskrifstofur Fellabæ 
Einhleypingi 1 
Sími: 4 700 730  
Fax: 4 712 165 
Heimasíða: http://www.fljotsdalsherad.is 
Netfang: egilsstadir@egilsstadir.is 

 

Umsjón með gerð handbókarinnar: 
 
Íslenska Gámafélagið 
Gufunesi 
112 Reykjavík 
Sími: 577-5757  
Fax: 577-5758 
Skrifstofa og sími eru opin frá 08:00 - 17:00 á virkum dögum.  
Um helgar er opið fyrir vaktsíma 840-5757. 
Heimasíða: http://www.igf.is 
Netfang: igf@igf.is 
 

Tengiliðir: 
Þjónustu- og markaðssvið: Gísli H. Jóhannsson, þjónustustjóri: gislih@igf.is 
Umhverfis- og ráðgjafasvið: Birgir Á. Kristjánsson: birgir@igf.is 
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Lausnir fyrir flokkun 
Flokkunarílát 

Þegar fólk hyggst hefja flokkun sorps til 
endurvinnslu koma oft upp vandamál við að 
finna hentug ílát undir úrganginn. Til að 
flokkunin verði sem þægilegust ætti að koma 
upp hentugum ílátum eftir því sem þurfa 
þykir.  

Öllum íbúum Fljótsdalshéraðs verður 
afhent flokkunarílát. Flokkunarílátið er 
með þrjú hólf sem hægt er að nota undir mismunandi flokka (sjá mynd hér að 

ofan). Ásamt flokkunarílátinu fá íbúar 6 mánaða birgðir 
af lífrænum pokum í lífrænu tunnuna.  

Hafi fólk áhuga á öðrum ílátum en látin verða í té hefur 
fyrirtækjum fjölgað mikið sem selja slík ílát. Flest 
fyrirtæki sem selja innréttingar í eldhús bjóða upp á 
lausnir fyrir flokkun sorps.  

 

Sorp sem fer í Grænu tunnuna 

Það hráefni sem fer í Grænu tunnuna er hreint hráefni, þ.e. laust við 
matarleifar og annað sem veldur lyktarmengun og því er í lagi að safna því 
hráefni saman annars staðar en í eldhúsinnréttingunni, sé ekki pláss þar. 
Meðfylgjandi myndir af flokkunarkössum frá IKEA geta gefið hugmyndir um 
hvernig geyma má flokkana sem fara í Grænu tunnuna. Einfalt er að hafa glæra 
poka í kössunum en þægilegt og hreinlegt er að taka pokann úr, binda fyrir og 
setja í Grænu tunnuna. Ílátum sem þessum má koma fyrir í þvottahúsum, 
geymslum eða bílskúrum. 

Fljótsdalshérað 

Ílát frá IKEA 

Ílát frá Íslenska Gámafélaginu 
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Að byrja að flokka 

Eitt af þeim markmiðum sem hver og einn ætti að setja sér er að minnka 
umfang heimilis– og/eða fyrirtækjasorps og flokka. Hér eru nokkur góð ráð 
fyrir þá sem eru að hefja sorpflokkun: 

• Að velja fjölnota vörur í stað einnota er liður í því að minnka umfang 
þeirra hluta sem við hendum.  

• Að minnka umbúðanotkun eins og kostur er. Hægt er að kaupa stærri 
umbúðir, hafa þær fjölnota o.s.frv. 

• Að endurvinna lífrænan úrgang með moltugerð. Allt að 30 - 35% 
heimilissorps er lífrænn úrgangur sem má endurvinna með moltugerð 
og nýta við uppgræðslu og gróðursetningu.  

• Rétt er að koma spilliefnum á rétta staði, t.d. með því að skila 
útrunnum lyfjum til apóteka,  rafhlöðum á söfnunarstaði og öðrum 
spilliefnum á sorpstöðvar til eyðingar. 

• Minnkum pappírsflóðið með því að flokka og skila pappír svo hægt sé 
að endurvinna hann. 

• Um 76 milljónir pappaferna eru í umferð á hverju ári. Aðeins 6 milljónir 
þeirra eru endurunnar. Minnkum rúmmál sorps og flokkum fernurnar 
frá. 

• Bylgjupappa ætti að flokka frá og setja í endurvinnslu. Um 20.000 tonn 
falla til á ári hverju á höfuðborgarsvæðinu. Einungis um 2.000 tonn skila 
sér til endurvinnslu.  

• Málmhlutir frá heimilum eru margvíslegir. Mikilvægt er að endurvinna 
málma því minnka má rúmmál sorps með því að endurnýta þennan 
verðmæta flokk. 

Með flokkun má minnka rúmmál þess sorps sem fer til urðunar 
um allt að 80%. 

Endurunnir málmar Endurunnið plast Endurunnin dagblöð Landgræðsla með moltu 
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 Almennt sorp 

 Lífrænt sorp 

 Bylgjupappi 

 Sléttur pappi 

 Dagblöð og tímarit 

 Skrifstofupappír 

 Timbur 

 Málmar 

 Garðaúrgangur 

 Heyrúlluplast 

 Spilliefni 

Heimilissorp 
 
Heimilissorp á Fljótsdalshéraði er flokkað í þrjár tunnur; Gráa, Brúna og Græna.  
 

Gráa tunnan - Almennt sorp 

Brúna tunnan - Lífrænn úrgangur 

Græna tunnan - Endurvinnanlegur úrgangur 

 
Nánari upplýsingar um tunnurnar, flokkun í þær og losun má finna aftar í þessu 
riti. 

Helstu sorpflokkar á Fljótsdalshéraði 

Flokkun sorps 
 
Flokkun sorps er forsenda endurnýtingar og endurvinnslu. Með flokkun má 
minnka það magn sem fer til urðunar til mikilla muna og sparast þá 
urðunarkostnaður og nýtingartími urðunarstaða lengist. Hér á eftir eru 
almennar upplýsingar um þá sorpflokka sem boðið er upp á að flokka á 
Fljótsdalshéraði. Meðfylgjandi greining og lýsing á núverandi flokkum getur 
tekið breytingum án fyrirvara, í samræmi við lög og reglur sem í gildi eru 
hverju sinni.  
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Almennt sorp - Gráa tunnan 

Almennt sorp er í raun blandaður 
úrgangur frá heimilum og fyrirtækjum. 
Þetta er að mestu úrgangur sem ekki 
getur  f lokka st  í  sk i lgre indan 
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, á heimasíðu sveitarfélagsins og á www.flokkarinn.is. 
  

Lífrænt heimilissorp - Brúna tunnan 

Hluti af því sorpi sem fellur til á heimilum 
er lífrænn úrgangur. Lífrænn úrgangur er 
sá úrgangur sem er niðurbrjótanlegur af 
örverum (með eða án tilkomu súrefnis) 
t.d. matarleifar. Lífrænum úrgangi er hægt 
að breyta í jarðvegsbæti eða moltu með 
jarðgerð. Jarðgerðin felst í því að lífrænum 
eldhús- og garðaúrgangi er blandað saman 

í ákveðnum hlutföllum í jarðgerðarvél sem umbreytir 
úrgangnum í fyrirtaks áburð eða næringarríkan jarðveg. Afurðin er nefnd 
jarðvegsbætir og/eða molta. Moltan hefur ýmsa kosti framyfir önnur efni sem 
notuð eru til áburðar og jarðvegsbætingar. Góð molta er rík af næringarefnum 
og ákjósanlegum örverum sem bæta eðliseiginleika jarðvegs og draga úr 
sjúkdómahættu hjá plöntum. 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).  
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Þéttbýli 



Í Brúnu tunnuna má setja alla matarafganga úr eldhúsinu s.s: 
 

Ávexti 
Grænmeti 
Brauð 
Eggjaskurn 
Kjöt 
Fisk 
Pasta 
Hrísgrjón 
Tepoka 
Kaffikorg 

 

 

Það sem ekki á að fara í Brúnu tunnuna er t.d: 
 

Ryksugupokar 
Bleiur 
Gler  
Plast 
Aska 
Hunda- og kattasandur 
Málmar 
Ólífrænn úrgangur 

 
 
Íbúar þéttbýlis Fljótsdalshéraðs setja allar matarleifar í jarðgerðarpoka 
(Biobags) sem fást m.a. hjá Íslenska Gámafélaginu og öllum helstu 
matvöruverslunum á svæðinu. Þegar pokinn er orðinn fullur er bundið fyrir og 
hann settur í Brúnu tunnuna. Lífræna úrganginum verður breytt í moltu í 
moltugerðarvél. Moltan verður að lokum nýtt til uppgræðslu í sveitarfélaginu. 

Moltan verður notuð til uppgræðslu og gróðursetningar í 
sveitarfélaginu. 
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Lífrænt heimilissorp - jarðgerðarílát 
  
Íbúum dreifbýlis á Fljótsdalshéraði 
býðst að fá jarðgerðarílát á heimili 
sitt þeim að kostnaðarlausu. Þannig 
geta þeir stundað heimajarðgerð úr 
lífrænum úrgangi heimilisins. 

Með því að jarðgera lífrænan úrgan minnkar heimilissorpið um 30—35% og 
eykst þannig plássið í Gráu tunnunni. Úr jarðgerðinni fæst næringarrík molta 
sem nýtist sem ákjósanlegur jarðvegsbætir í garðinn. 

  

Jargerðarílát 
  
Í jarðgerðarílátið fer það sem til fellur í 
eldhúsinu s.s. flestir  matarafgangar, brauð, 
kaffikorgur, te og þess háttar auk þeirra 
lífrænu efna sem til falla í garðinum eins og 
til dæmis gras, greinar og afklippur 
plantna. Nánari upplýsingar um 

heimajarðgerð og hvernig standa skal að 
henni má fræðast um á flokkarinn.is 
  

 

Með því að jarðgera 
lífrænan úrgang minnkar 

heimilissorpið um  
30—35%  

Dreifbýli 
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Endurvinnanlegt sorp - Græna tunnan  

Fljótsdalshérað hefur útvegað öllum íbúum sínum 
Græna  tunnu undir þann hluta heimilissorpsins sem 
er endurvinnanlegur. 
Mikilvægt er að gengið sé frá hráefninu samkvæmt 
meðfylgjandi leiðbeiningum, annars er hætt við að 
hráefnið verði óhæft til endurvinnslu og endi í urðun. 
Nánari útskýringar á því sorpi sem fer í Grænu 
tunnuna er að finna í næstu köflum og á flokkarinn.is. 
Það sem fer í Grænu tunnuna er eftirfarandi: 

 

Dagblöð  — Beint í tunnuna 
Tímarit   — Beint í tunnuna 
Bæklingar  — 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 

 

- ATH -  
Rafhlöður og gler má ekki setja í              

Grænu tunnuna. 
 

Frekari upplýsingar um flokkana sem fara í            
Grænu tunnuna, er að finna í næstu köflum. 

Með því að flokka heimilissorp minnkar þú rúmmál þess sorps sem þarf að 
urða. Það sparar landrými á urðunarstöðum umtalsvert. Á norðurslóðum er 
sérstaklega nauðsynlegt að minnka sem mest úrgang en niðurbrot er afar 
hægt við aðstæður eins og fyrirfinnast 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.  



Fernur og sléttur pappi 
 
Töluvert magn af fernum og umbúðum úr sléttum pappa falla 
til á flestum heimilum. Þetta eru umbúðir utan af 
morgunkorni, ýmsum skyndiréttum, kexi, þvottaefni og 
óteljandi öðrum vörum. Slíkar umbúðir eru fljótar að fylla hjá 
okkur ruslaföturnar enda oft plássfrekar. 
 Það má flokka allar umbúðir úr sléttum pappa í einn flokk og 

setja t.d. fernur, morgunkornspakka og aðrar slíkar umbúðir úr pappír eða 
kartoni í Grænu tunnuna. Hráefnið þarf hins vegar að vera ómengað af öðrum 
efnum til þess að hægt sé að endurvinna það. Þess vegna er mikilvægt að 

Bylgjupappi 

Í þennan flokk má setja allan bylgjupappa, t.d. pappakassa 
og pítsukassa. Bylgjupappa er hægt að þekkja af bylgjum 
sem sjást ef brúnir hans eru skoðaðar. Það er í lagi að 
bylgjupappinn sé áprentaður, plasthúðaður og 
litsterkur. Bylgjupappinn verður að vera laus við 
matarleifar og aðra aðskotahluti. 
ATH - Allur annar pappi, t.d. morgunkornspakkar, 
skókassar, eggjabakkar, fernur og ýmsar umbúðir 

undan matvælum, fara ekki með bylgjupappa. Þær umbúðir eru úr 
sléttum pappa (sjá næsta kafla). 
Þegar mikið fellur til af bylgjupappa á heimilum, eins og t.d. þegar keypt eru ný 
húsgögn, þá er best að fara með pappann á gámasvæðið til að koma í veg fyrir 
að Græna tunnan fyllist. 

  
 

Hvað er gert við hráefnið? 
Íslenska Gámafélagið flytur bylgjupappann 
erlendis til endurvinnslu. Úr endurunnum 
bylgjupappa er framleiddur nýr 
bylgjupappi. Það má endurvinna 
pappakassa allt að sjö sinnum. 

Beint í tunnuna 

Í glærum poka 
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fjarlægja allar matarleifar og 
plastumbúðir sem kunna að vera innan í 
umbúðum. Fernur er æskilegt að skola 
til að forðast ólykt og brjóta svo allar 
umbúðir saman svo þær taki minna 
pláss.  
 

 
 

Mikilvægt er að fernum sé skilað í glærum plastpokum í Grænu 
tunnuna til að koma í veg fyrir að annað hráefni í tunnunni 

skemmist. 

Dagblöð og tímarit 

Dagblöð, tímarit og annan prentpappír ætti aldrei að setja í 
ruslið. Dagblöð og tímarit eru ekki rusl heldur 
endurvinnanlegt hráefni sem Íslenska Gámafélagið sér um 
að flytja erlendis til endurvinnslu.  
Að endurvinna pappír er 
mjög umhverfisvænt. Fyrir 
hvert tonn af pappír sem 

settur er í endurvinnslu sparast allt að 3m3 í 
landfyllingu. Einnig sparast um 17 tré fyrir 
hvert tonn af pappír sem er endurunninn og 
um helmingur þeirrar orku sem til þarf að 
frumvinna pappírinn. 

 
Hvað er gert við hráefnið? 

Vara sem við fáum úr endurunnum dagblöðum/tímaritum: Klósettpappír, 
umbúðir, eldhúspappír, eggjabakkar og morgunkornspakkar.   

 

 

Beint í tunnuna 
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Skrifstofupappír 

Í þennan flokk fer t.d. tölvupappír, skrifpappír, faxpappír, 
sjálfafritandi nótur (NCR pappír). 
Ef mikið fellur til af pappír er einfaldast að hafa 
endurvinnslukassa fyrir skrifstofupappír. Í 
stað þess að henda pappírnum í ruslið fer 
hann í kassann. Ekki beygla blöðin þannig 
að úr verði kúla því það eykur rúmmál og 

minnkar þar af leiðandi plássið í kassanum. Þegar kassinn 
er orðinn fullur er hann tæmdur  í Grænu tunnuna. 
 

Hvað er gert við hráefnið? 
Íslenska Gámafélagið flytur pappírinn erlendis til endurvinnslu.  
Eitt tonn af pappír sem fer til endurvinnslu sparar 3 rúmmetra í 

landfyllingu á urðunarstað. 

Málmhlutir 

Margs konar smáhlutir úr málmum falla til á heimilum, t.d. 
niðursuðudósir, álpappír, málmur utan um sprittkerti, 
málmlok af krukkum o.fl. Alla þessa smáu málmhluti má setja 
í Grænu tunnuna. Niðursuðudósir skal skola áður en þeim er 
skilað til endurvinnslu og álpappír og umbúðir skulu vera án 
m a t a r l e i f a .  Þ e s s i r 
málmhlutir fara í glærum 

plastpokum í Grænu tunnuna. 
Málmur ætti ekki að fara í ruslatunnuna þar 
sem um er að ræða verðmætt hráefni. 
Stærri málmhlutum má skila í gáma á 
gámaplaninu. 
 

Hvað er gert við hráefnið? 
Málmur er fluttur til brotamálmsfyrirtækja þar sem hann er 
flokkaður og pressaður og því næst fluttur út til bræðslu og 

endurvinnslu. 
——————————————— 

Við endurvinnslu á áli eru aðeins notuð 5% af þeirri orku sem 
annars þyrfti til framleiðslu á áli.  

Beint í tunnuna 

Í glærum poka 
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Plastumbúðir 

Mikið fellur til af allskyns plastumbúðum á heimilum og geta 
þær verið mjög fyrirferðarmiklar. Allar plastumbúðir, s.s. 
sjampóbrúsar, tómatsósuflöskur, ýmsir 
plastbakkar undan matvörum, plastpokar, 
plastílát undan mjólkurdrykkjum, plastílát undan 
hreinsiefnum o.fl., má fara saman í glærum pokum 
í Grænu tunnuna. Allar plastumbúðir sem bera 

eftirfarandi merkingar mega fara í Grænu tunnuna. 

Umbúðirnar þurfa að vera tómar og án 
allra aðskotahluta, s.s. matar- eða 
efnaleifa. Umbúðir skulu vera án loks og 
tappa en lok og tappar mega þó fylgja með 
í sama poka. Umbúðir sem eru að hluta úr 
plasti og að hluta úr öðrum efnum fara í 
almennt sorp nema hægt sé að aðskilja 
efnin, en þá er þeim skilað hverju fyrir sig í 
sinn flokk. 

 
Athugið að ekki er hægt að flokka frauðplast og setja í 

endurvinnslu og það má því ekki fara í Grænu tunnuna. 

 
Hvað er gert við hráefnið? 

Mismunandi plasttegundir eru flokkaðar hver frá annarri, efnið er mulið og 
nýtt til plastframleiðslu á nýjan leik. Afurðir úr endurunnum plastumbúðum 

eru m.a. rör, bílahlutir og tunnur.  
 
 

Í glærum poka 
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Rúllubaggaplast 
 
Mikið fellur til af rúllubaggaplasti í sveitarfélögum eins og 
Fljótsdalshéraði. Samkvæmt mengunarreglugerð er urðun 
á plasti og brennsla heima á bæjum með öllu óheimil og 
því getur verið erfitt og tímafrekt fyrir bændur að losa sig 
við plastið. Til að auðvelda bændum að halda umhverfi 
sínu snyrtilegu býður Íslenska Gámafélagið upp á þá 
þjónustu að sækja rúllubaggaplast heim til bænda. Plastinu 
er síðan komið til endurvinnslu og þannig er komið í veg 
fyrir að það valdi mengun. 
 
Til að rúllubaggaplast teljist endurvinnsluhæft þarf plastið 
að vera eins hreint og kostur er og laust við aðskotahluti. 
Einnig er mikilvægt að blanda ekki öðru plasti saman við 
rúlluplastið. Baggabönd og net mega ekki fara saman við 
þar sem þau eru úr öðru og ólíku efni. Vinsamlegast setjið 
plastið ekki í áburðarsekki því það getur valdið vandræðum 
við hirðingu plastsins. 
Upplýsingar um tímasetningar plastsöfnunar er að finna á 
sorphirðudagatalinu. 

Gott er að hafa eftirfarandi atriði í huga við 
frágang plastsins: 

 
• Hristið hey úr plastinu. 
• Plastið skal  vera laust við aðskotahluti s.s. 

baggabönd, snæri, net og annað slíkt. 
• Þjappið plastinu saman í viðráðanlegar ein-

ingar. 
• Geymið plastið á þurrum og skjólgóðum 

stað. 
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Óflokkað 

Gámasvæðið á Fljótsdalshéraði 

Óendurvinnanlegur úrgangur 
Óendurvinnanlegur úrgangur hefur ekki skilgreindan 
endurvinnsluferil og þarfnast ekki sérstakrar meðhöndlunar fyrir 
förgun. Úrgangurinn er urðaður. Ekki ætti að henda 
endurvinnanlegum hráefnum með heldur koma þeim í réttan 
farveg. 

Á næstu síðum verður gerð grein fyrir þeim flokkum sem fara má með á 
gámasvæði sveitarfélagsins.  Íbúar sveitarfélagsins geta afhent allt að 50 kg af 
forflokkuðum úrgangi á mánuði, án þess að greiða sérstaklega fyrir það, enda 
sé um heimilisúrgang að ræða. Fyrirtækjum er bent á að kynna sér reglur og 
gjaldskrá gámasvæðisins á heimasíðu Fljótsdalshéraðs. 
 

Öllum flokkum sem mega fara í Grænu tunnuna má einnig skila á 
gámasvæðið. 

Grófur úrgangur 
Grófur úrgangur er fyrirferðamikill blandaður úrgangur, oftast 
húsgögn, innréttingar, byggingahlutar úr timbri og stórar 
umbúðir. Úrgangur sem fýkur auðveldlega eða sem meindýr 
sækja í má ekki flokka með grófum úrgangi.  
 

Flokkað 

Ómálað timbur 
Í gáminn má setja ómálað timbur. Timbrið ætti að vera hreint 
og að mestu laust við aðskotahluti eins og plast. Naglar og 
skrúfur eru í lagi. Málað, fúavarið eða plasthúðað timbur fer í 
annan flokk og má alls ekki blanda við hreint timbur. 
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Gras án aðskotahluta 
Í þennan flokk má setja gras án aðskotahluta. Æskilegt er að 
tæmt sé úr pokum í gáminn. Ekki má blanda saman öðrum 
garðaúrgangi við grasið. 

Rafeindatæki  
Rafeindatækjum má koma fyrir í þessum gám. Undir þennan 
flokk falla ýmis raftæki s.s. sjónvörp, tölvur, eldhústæki og 
þessháttar. Séu tækin í lagi má setja þau í gám til 
endurnotkunar. 

Kjötvinnslu- og sláturúrgangur  
Kjötvinnslu og sláturúrgang má setja í þennan gám. Úrgangurinn 
má ekki vera fljótandi.  Í þennan flokk er stranglega bannað að 
setja hræ eða annað sem ekki flokkast undir úrgang frá 
kjötvinnslum eða sláturhúsum. Lífrænn úrgangur frá 
heimilishaldi fellur ekki hér undir. 

Málað timbur 
Í þennan flokk má setja málað, plasthúðað, lakkað eða á annan 
hátt meðhöndlað timbur. Gæta skal að losa timbrið við 
aðskotahluti eins og byggingarplast og einangrunarefni. Naglar 
og skrúfur mega fara með. 

Garðaúrgangur 
Í þennan flokk má setja almennan garðaúrgang. Undir það falla 
t.d. greinar, laufblöð og plöntuleifar. Grjót og jarðvegur á ekki 
heima í gám með garðaúrgangi. 
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Spilliefni 
Spilliefni eru t.d. rafhlöður, rafgeymar, málningar og 
olíuafgangar o.fl. Þetta eru hættuleg efni fyrir umhverfið og því 
er mjög mikilvægt að þeim sé fargað á réttan hátt. Ekki má setja 
spilliefni í almenn sorpílát eða hella þeim í niðurföll.  

Hjólbarðar 
Hjólbarða undan bifreiðum, vinnuvélum, vélhjólum, reiðhjólum 
o.fl. Má setja með í málmagáminn. Þar sem bannað er 
samkvæmt lögum að urða hjólbarða er mjög mikilvægt að þeir 
séu ekki settir í gáma fyrir almennt sorp. Hjólbarðarnir eru 
tættir niður og sendir erlendis til endurvinnslu. 

Málmar 
Gámur fyrir brotajárn er á gámasvæðinu. Í brotajárnsgámana 
má setja stóra málmhluti eins og t.d. bíla, vinnuvélar, 
málmhúsgögn, þakplötur, verkfæri, varahluti, rör, olíutunnur 
(tómar) og eldavélar. Brotamálmarnir eru fluttir til 
endurvinnslufyrirtækja sem tæta málmana og senda þá til 
endurvinnslu erlendis. 

Skilagjaldsskyldar umbúðir 
Í þennan flokk falla dósir, gler og plastflöskur undan 
drykkjarvörum. Álið er endurunnið og nýtt aftur. Plastflöskurnar 
eru tættar niður og hráefnið notað í framleiðslu á nýjum hlutum. 
Glerið er notað í jarðvegsfyllingu. 

Við hugsum áður en við hendum! 
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Nytjahlutir 
Í þennan flokk má setja nytjahluti sem geta komið öðrum að 
notum. Raftæki, innbú, föt og þessháttar má setja í gáminn. 
Ætlast er til að hlutirnir séu í þokkalegu ástandi. Markmiðið er að 
selja hlutina á vægu verði til styrktar góðum málefnum. 



Sorphirðudagatal - 2009 

    Brúna tunnan - Egilsstaðir, Fellabær og Fljótsdalur 

    Græn tunna - Þéttbýli                        

    Græn tunna - Dreifbýli                        

    Sorp - Egilstaðir og Fellabær                      

    Sorp - Fell, Fljótsdalur, Vellir, Skriðuklaustur, Eiðaþingá og Hjaltastaðarþingá 

    Sorp - Jökuldalur, Tunga og Hlíð                     

Athugið 
Suma daga eru farnar tvær ferðir og er þá dögunum skipt til helminga með 
litum. Einnig ber að hafa í huga að nauðsynlega gæti þurft að hliðra losunum 
vegna utanaðkomandi þátta eins og veðurs. Íbúum verður ekki gert vart um 
þetta sérstaklega. Losað verður eins fljótt og auðið er og svo reglulega skv. 
dagatali. 
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Sorphirðudagatal Kort af 
Fljótsdalshéraði 
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Sorptunnur á Fljótsdalshéraði 
Staðsetning 

Æskilegt er að sorpílát séu staðsett við framanvert hús og 
gæta þarf þess að aðgengi við losun sé sem best. Íbúar 
eru hvattir til að taka tillit til leiðbeininga 
Brunamálastofnunar nr. 84.BR2 um staðsetningu sorpíláta 
úr plasti. Leiðbeiningarnar má finna á heimasíðu 
Brunamálastofnunar á www.brs.is undir “Leiðbeiningar”. 

 

Frágangur 

Hafa verður í huga, þegar gengið er frá sorpíláti við 
heimahús, að aðgengi að sorpíláti sé í lagi og auðvelt sé 
að fara með það til losunar. Íbúum ber skylda til að moka 
snjó frá sorpíláti. Festingar á tunnum skulu vera þannig að 
auðvelt sé að losa þær og ganga frá þeim aftur. Tunnur 
sem bundnar eru með bandspottum verða ekki bundnar 
aftur eftir losun.  

 

Yfirfullar tunnur 

Ílát skulu ekki fyllt meira en svo að þeim sé ávallt hægt að 
loka. Yfirfullar tunnur geta valdið vandræðum þegar þær 
eru losaðar og sóðaskap ef vargfugl kemst í ruslið. 
Yfirfullar tunnur verða ekki losaðar og er íbúum bent á 
gámasvæði sveitarfélagsins þegar losa þarf meira magn 
úrgangs en rúmast í heimilistunnunni. 

 

Of lítil ílát? 

Á sorphirðudagatali Fljótsdalshéraðs má sjá hvenær 
tunnur eru losaðar. Ef íbúar þurfa að losa sig við meiri 
úrgang en kemst fyrir í tunnunum er hægt að skila 
flokkuðu sorpi á gámasvæði. 
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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 endurvinna 

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 ! 


