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Seyðisfjarðarkaupstaður hefur samið við Íslenska Gámafélagið 

um breytta tilhögun sorphirðu hjá kaupstaðnum. Það felur í sér 

að lögð er áhersla á frekari flokkun heimilissorps. 

Samningurinn við Íslenska Gámafélagið gengur út á að um 

miðjan nóvember verða við hvert heimili þrjár sorptunnur; ein 

fyrir endurvinnanlegt hráefni, önnur fyrir lífrænan úrgang og 

sú þriðja fyrir óendurvinnanlegt almennt sorp. 

Endurvinnanlega hráefnið er flutt til endurvinnslu, lífræni 

úrgangurinn fer í miðlæga moltugerð og afgangurinn þ.e. almenna sorpið, verður 

það eina sem flutt verður í Tjarnarland til urðunar frá heimilum í kaupstaðnum. 

Með þessu móti stefnum við að því að minnka það sorp sem flutt er til urðunar í 

Tjarnarland. 

Með því að fara þessa leið er einnig verið að auðvelda íbúum eins og kostur er 

að flokka sorp á sem þægilegastan hátt. Ekki þarf t.d. lengur að gera sér ferð í 

móttökustöð með m.a. blöð og fernur heldur er hægt að losa það beint í tunnu 

sem staðsett verður fyrir utan hvert heimili.  

Umhverfisvitund íbúa á Seyðisfirði er sterk og vaxandi krafa í umhverfismálum 

og um bætta ásýnd. Hér er um mikilvægt og nauðsynlegt skref að ræða sem er í 

samræmi við aukna áherslu á umhverfismál í samfélaginu almennt.  

Einnig verður áhersla  lögð á samstarf við fyrirtæki um að  koma inn í aukna 

sorpflokkun líkt og heimilin hafa gert með það að markmiði að öll fyrirtæki og 

stofnanir innan kaupstaðarins vinni sameiginlega að bættu umhverfi. 

Aukin flokkun og endurnýting er verðmætt og  mikilvægt skref til skynsamlegrar 

umgengni við náttúruna og takmarkaðar auðlindir. Í framhaldinu næst vonandi 

að minnka heildarmagn úrgangs sem fellur til.   

Megi handbók þessi verða sem flestum til gagns við aukna flokkun, umhverfinu 

til heilla. Allir eru hvattir til að kynna sér flokkunina vel og fara eftir þeim 

leiðbeiningum sem gefnar eru. Fulltrúar Íslenska gámafélagsins munu við 

upphaf aukinnar flokkunar við heimili kynna íbúum flokkunina enn frekar.  

Með sameiginlegu átaki hér getum við lagt okkar af mörkum í þágu 

umhverfisins.  Með því að draga úr myndun úrgangs og góðri flokkun verður 

m.a. hægt að draga úr þeim kostnaði sem hlýst af meðhöndlun úrgangs frá 

kaupstaðnum.  

Vilhjálmur Jónsson 

bæjarstjóri 

Inngangur Ávarp sveitarstjóra 

      Seyðisfjörður 2015 



 

 

Frá árinu 2008 hefur Íslenska Gámafélagið boðið upp á 

þriggja tunnu kerfi í sveitarfélögum og fyrirtækjum víða 

um land. Þriggja tunnu kerfinu er ætlað að auðvelda 

flokkun á heimilum með það að markmiði að draga úr 

urðun.  

Seyðisfjarðarkaupstaður ætlar nú að ganga í hóp þeirra 

sveitarfélaga sem bjóða upp á þriggja tunnu kerfið. Kerfið 

byggir á því að þrjár tunnur eru við hvert heimili. 

Tunnurnar þrjár verða afhendar íbúum Seyðisfjarðar í 

haust. Eru þær nefndar; Græna-, Brúna- og Gráa tunnan, en í þær fer hráefni sem 

nýta má á mismunandi vegu: 

Græna tunnan - er fyrir endurvinnanlegt hráefni. Í hana fara fimm ólíkir 

endurvinnanlegir flokkar, sem síðan eru flokkaðir í sundur í flokkunarstöð  

Íslenska Gámafélagsins áður en þeir eru sendir til endurvinnslu. 

Brúna tunnan - er fyrir lífrænan eldhúsúrgang sem hægt er að nýta til 

framleiðslu á moltu, sem sem er næringarríkur jarðvegsbætir. Þannig nýtast þau 

næringarefni sem er að finna í matarleifunum okkar til ræktunar á gróðri. 

Gráa tunnan - er fyrir almennt sorp, þann úrgang heimilisins sem hvorki er 

endurvinnanlegur né hæfur til jarðgerðar. Það sem fer í þessa tunnu endar í 

urðun. Með því að vanda flokkun í Grænu- og Brúnu tunnuna má draga úr magni 

þess sem fer í Gráu tunnuna um allt að 80%. 

Í þessari handbók eru leiðbeiningar um flokkun og frágang heimilissorps á 

Seyðisfirði, ásamt umfjöllun um tilgang flokkunar.  

Bestu kveðjur frá starfsfólki Íslenska Gámafélagsins. 

Inngangur Ávarp sveitarstjóra 

    Seyðisfjörður 2015   



 

 Mikilvægi endurvinnslu Flokkun í Grænu tunnuna 
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Að búa til hringrás hráefna.  

Allar þær umbúðir og annað sem við notum við daglegt heimilishald er unnið úr 

hráefnum sem eiga sér uppruna í náttúrunni. Plast er t.d. unnið úr olíu, málmar 

grafnir úr jörðu sem veldur oft miklu jarðraski og skemmdum á stórum svæðum 

og við framleiðslu á pappír og pappa eru notuð tré.  

Markmiðið með endurvinnslu er að til verði hringrás. Hringrásin miðar að því að 

draga úr frumvinnslu hráefna og minnka því álag á auðlindir jarðar. Þannig má 

einnig draga úr því magni sorps sem þarf að urða.  

Með því að endurvinna getum við nýtt hráefnið aftur og þannig skapað  hringrás 

þess. Flokkun til endurvinnslu stuðlar að aukinni hringrás hráefna og minni 

auðlindanotkun. Sem dæmi má nefna að fyrir hvert tonn af pappír sem fer í 

endurvinnslu sparast um 17 fullvaxin tré.  

Árið 2014 sendi Íslenska Gámafélagið frá sér pappír til endurvinnslu sem 

jafngildir því að fella þyrfti 150.000 fullvaxin tré ef frumvinna þyrfti hráefnið.  

Á þessum tölum má sjá að til einhvers er að vinna með endurvinnslu, bæði fyrir 

náttúruna og okkur sjálf. 

Árið 2014 sendi Íslenska Gámafélagið frá sér um 8.800 tonn af pappír til 

endurvinnslu. Þannig hafa viðskiptavinir þess stuðlað að sparnaði 

150.000 trjáa sem annars hefði þurft til frumframleiðslu pappírs.  



 

 Mikilvægi endurvinnslu 

Græna tunnan er fyrir þann hluta heimilisúrgangs sem er 

endurvinnanlegur. Ólík hráefni mega fara saman í tunnuna sem 

síðan eru flokkuð í sundur í flokkunarstöð Íslenska 

Gámafélagsins. Mikilvægt er að skola matar– og efnaleifar af 

endurvinnsluhráefninu áður en það er sett í Grænu tunnuna. 

Annars er hætta á að það verði óhæft til endurvinnslu. 

Nánari útskýringar á því sem fer í Grænu tunnuna er að finna í 

leiðbeiningum á opnu handbókarinnar og á flokkarinn.is. 

Innihald Grænu tunnunnar er flokkað og sent til endurvinnslu. 

Það sem fer í Grænu tunnuna skiptist í eftirfarandi flokka: 

  Pappír   — beint í tunnuna 

  Bylgjupappi   — beint í tunnuna 

  Fernur/Sléttur pappi — beint í tunnuna* 

  Plastumbúðir  — beint í tunnuna** 

  Minni málmhlutir  — beint í tunnuna 

Endurvinnsluhráefnið þarf að vera laust við matar– og efnaleifar. 

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. 

*Gott er að fylla fernu með mörgum fernum/sléttum pappa og setja þær 

þannig beint í tunnuna. 

**Gott er að setja smáa plasthluti saman í gegnsæjan poka. 

- ATH -  

Rafhlöður og gler má ekki setja í  grænu tunnuna. 

Tekið er á móti þessum flokkum á gámasvæði sveitarfélagsins.  

Flokkun í Grænu tunnuna 
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Almennt sorp er blandaður úrgangur sem ekki getur flokkast í 

skilgreindan endurvinnsluferil og er þar af leiðandi 

óendurvinnanlegt.  

Dæmi um almennt sorp frá heimilum er t.d. ryksugupokar, 

gler, bleiur, kattasandur, 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. 

Innihald Gráu tunnunnar er sent til urðunar. 

Brúna tunnan er ætluð undir lífrænan eldhúsúrgang. Allir 

matarafgangar sem falla til á heimilinu og annar lífrænn 

úrgangur má fara í þennan flokk.  

Dæmi um lífrænan úrgang frá heimilum er t.d. afskurður af 

ávöxtum, grænmeti, kjöti eða fiski. Brauðmeti, kaffikorgur, 

tannstönglar, eldhúspappír, tepokar og þess háttar.  

Lífrænum eldhúsúrgangi er safnað í maíspoka sem síðan er 

settur í Brúnu tunnuna. Mikilvægt er að nota ekki poka úr 

plasti þar sem þeir brotna seint niður og geta valdið tjóni í 

jarðgerðarstöðinni.  

Úr innihaldi Brúnu tunnunnar er unnin molta sem er næringarríkur 

jarðvegsbætir. 

 

Ávexti 

Hrísgrjón Kaffikorgur Ostur Brauð 

Eggjaskurn Grænmeti Kjöt og fisk 

Flokkun í Gráu tunnuna 

Flokkun í Brúnu tunnuna 
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 Flokkun í Gráu tunnuna 

Flokkun í Brúnu tunnuna 

Grípið hér og rífið 

Á opnunni eru leiðbeiningar sem má 

rífa úr bókinni og hengja upp! 

Sambærilegar leiðbeiningar á ensku og pólsku má finna á 

flokkarinn.is 

Rífið varlega svo bókin skemmist ekki 

  



 

 



 

 

 



 

 Hvað verður um endurvinnsluhráefnið? 

    

Grípið hér og rífið 

Á opnunni eru leiðbeiningar sem má 

rífa úr bókinni og hengja upp! 

Sambærilegar leiðbeiningar á ensku og pólsku má finna á 

flokkarinn.is 

Rífið varlega svo bókin skemmist ekki 



 

 Hvað verður um endurvinnsluhráefnið? 

    Seyðisfjörður 2015 

Þeir flokkar sem fara í Grænu tunnuna eru endurvinnanlegt hráefni.  Mikilvægt 

er að ganga frá þeim flokkum sem í hana fara eins og beðið er um í 

leiðbeiningum. Einnig er mikilvægt að endurvinnsluhráefnið sé laust við 

matarleifar og aðra aðskotahluti. 

Þegar Græna tunnan á Seyðisfirði hefur verið losuð er innihaldinu keyrt í 

flokkunarstöð Íslenska Gámafélagsins á Reyðarfirði. Hráefnið er sett á færiband 

og  starfsmenn sjá um að flokka í sundur mismunandi flokka; bylgjupappa, 

fernur/sléttan pappa, pappír, plast og málma.  

Þegar ólíkir flokkar hafa verið flokkaðir í sundur eru þeir settir í gegnum 

baggapressu sem pressar hverja tegund fyrir sig í stóra bagga. Böggunum er 

safnað saman og komið fyrir í útflutningsgámum sem sendir eru til mismunandi 

endurvinnslufyrirtækja, eftir því um hvaða flokk ræðir.  

Endurvinnslufyrirtækin umbreyta endurvinnsluhráefnunum í framleiðsluhráefni. 

Þannig hefur skapast grundvöllur til að nýta efnið til framleiðslu á nýjum 

umbúðum eða öðrum vörum úr sama hráefni. T.d. getur kassi úr bylgjupappa 

orðið að nýjum kassa. Áldósir geta haldið áfram hlutverki sínu eða jafnvel nýst 

sem reiðhjól eða felgur á bíla eftir endurvinnslu og plastumbúðir sem flíspeysur 

eða garðhúsgögn. Svona mætti lengi telja og möguleikarnir eru óþrjótandi.  



 

 
Gámasvæði sveitarfélagsins 
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Umhirða og staðsetning íláta 

Yfirfullar tunnur 

Yfirfull ílát geta skapað vandræði við losun. Það er 

hætta á að vargfugl komist í sorpið eða að innihald 

tunnunnar fari að fjúka um. Umfram heimilissorpi 

má skila á gámasvæði sveitarfélagsins íbúum að 

kostnaðarlausu. 

Staðsetning 

Gott er að hafa í huga að fjarlægð íláta frá götu sé 

ekki það mikil að það valdi sorphirðumönnum óþarfa 

álagi við hirðu. Best er að hafa ílát í sorptunnuskýlum 

sem næst götu. 

Frágangur 

Þegar gengið er frá sorpílátum við heimahús er gott 

að hafa í huga, að aðgengi að þeim sé í lagi og að 

auðvelt sé að fara með það til losunar.  

Á vetrum er æskilegt að íbúar moki frá tunnum og 

hálkuverji. Erfitt getur verið að draga ílátin í miklum 

snjó auk þess sem hálka getur verið varasöm. 

Umgengni 

Íbúar bera ábyrgð á ílátum sínum. Æskilegt er að 

hreinsa þau eftir þörfum. Það kemur í veg fyrir að 

óhreinindi safnist fyrir í ílátinu og skapi t.d. ólykt. 



 

 
Gámasvæði sveitarfélagsins 

Hægt er að koma með endurvinnsluhráefni sem ekki 

rúmast í grænu tunnunni á  gámasvæðið! 
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Á Seyðisfirði er gámasvæði þar sem hægt er að losa sig við sorp sem ekki rúmast 

í tunnunum. Þar eru starfsmenn sem aðstoða íbúa við að koma ólíkum flokkum í 

rétta gáma. 

Kapp er lagt að því að koma sem mestu af því sem losað er á gámasvæðið til 

endurvinnslu. Í töflunni hér að neðan má sjá dæmi um  hvaða flokkum hægt er 

að skila, en á gámasvæðinu er tekið við öllum úrgangi. Það er allra hagur að 

flokka úrganginn vel áður en komið er á svæðið. Það getur lækkað kostnað við 

förgun og tryggir að hægt sé að koma ólíkum flokkum í réttan farveg, svo þeir 

hafi sem minnst umhverfisleg áhrif. 



 

 

    

Fjölnotapokar Sorphirðudagatal 2015 

Íslenska Gámafélagið áskilur sér rétt til að hliðra dögum á dagatalinu 

ef upp koma óvæntar aðstæður vegna veðurs eða annarra 

óviðráðanlegra þátta. Verður þá losað við fyrsta mögulega tækifæri. 

  Seyðisfjörður 2015 

Athugið að dagatalið er birt með fyrirvara um breytingar 

Á dagatalinu hér að neðan má sjá losunardaga hverrar tunnu fyrir sig. Yfir 

vetrartímann eru allar tunnur losaðar á fjögurra vikna fresti, að undanskildum 

desember, þegar Græna tunnan er losuð í tvö skipti. Á sumrin eykst losunartíðni 

Brúnu tunnunnar, en þá er hún losuð á tveggja vikna fresti. 

Sorphirðudagatal fyrir 2016 verður gefið út um áramótin og birt á heimasíðu 

sveitarfélagsins og á flokkarinn.is. 
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Fjölnotapokar Sorphirðudagatal 2015 

Plast er til margra hluta nytsamlegt og kemur víða við sögu í 

nútíma lifnaðarháttum. Umhverfisáhrif plasts við framleiðslu 

og förgun geta hins vegar verið afar neikvæð, auk þess sem það 

getur haft neikvæð heilsufarsleg áhrif. Þótt ekki sé 

fyrirsjáanlegt að plastnotkun verði hætt á næstu árum, er 

nauðsynlegt að takmarka notkun á einnota plastvörum, en 

einnota vörur eru aldrei góðar fyrir umhverfið.  

Burðarplastpokinn er aðeins einn angi af þessu, en kannski sá einfaldasti að eiga 

við. Við höfum ótal aðrar lausnir sem 

kosta okkur svipað eða minna að nota. 

Má þar nefna helst fjölnota poka úr 

taui eða öðru endingargóðu efni og 

svo maíspokann sem er úr 

niðurbrjótanlegu efni. Með því að 

hætta plastpokanotkun má draga 

verulega úr neyslu á einnota plasti 

sem endar í urðun eða sem verra er, 

úti í náttúrunni.   

  

VISSIR ÞÚ? 
 

Að  endurvinnsla 
dregur úr þörfinni á 

að urða 

VISSIR ÞÚ? 
 

Að með endurvinnslu 

á einni áldós sparar 

þú rafmagn sem 

dugar fyrir 3 klst. 

notkun á sjónvarpi 

VISSIR ÞÚ? 
 

Að hægt er að 

endurheimta góðmálma 

úr rafbúnaði með góðum 

árangri. Málma eins og 

gull, silfur, palladium og 

fleiri sjaldgæfa málma! 

VISSIR ÞÚ? 
 

Að spara má 17 tré 
með því að 

endurvinna eitt tonn 
af pappír 

Við hugsum áður en við hendum... 



 

 

Unnið af umhverfissviði Íslenska Gámafélagsins fyrir Seyðisfjarðarkaupstað 
Myndir frá Seyðisfirði eru teknar af Jónínu Brá Árnadóttur 


