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Ávarp sveitarstjóra 
Á fundi sveitarstjórnar Langanesbyggðar sem haldin var 
fimmtudaginn 10. ágúst 2017 var samþykkt að 
framlengja samninga við Íslenska Gámafélagið til næstu 
þriggja ára. Nýr samningur er mikið breyttur frá fyrri 
samningi og byggir á ákveðnum hugmyndum sem þá 
höfðu verið mótaðar og skoðaðar. Skoðun sú hefur staðið 
undarfarin ár að jafnhliða ítarlegri skoðun og viðræðum 
við opinberar stofnanir sem annast stjórnsýslu þessa 
málaflokks.  

Markmið sveitarstjórnar var og er að finna hagkvæma lausn á flóknu og 
viðamiklu viðfangsefni í samræmi við þau lög og þær reglur sem um málið 
gilda. Niðurstaðan varð sú að við núverandi aðstæður væri bæði hagkvæmt 
og skynsamlegt að leita samninga við Íslenska Gámafélagið sem sérhæfir 
sig í faglegri þjónustu á þessu sviði og getur tryggt að sorphirða í 
Langanesbyggð tengist stóru og skilvirku kerfi flokkunar og ráðstöfunar 
úrgangs. Sú vinna sem sorphirða í Langanesbyggð útheimtir mun hins 
vegar verða að langmestu leyti unnin af heimamönnum.  

Í samningnum felst að úrgangur í Langanesbyggð verði flokkaður með tilliti 
til umhverfisverndar og þeirra verðmæta sem í honum felst með tilliti til 
endurvinnslu og jarðvegsgerðar. Heimilissorp verður flokkað í tvo flokka 
en jafnframt verða gerðar ráðstafanir til flokkunar á ýmsu öðru sorpi á 
gámasvæði á Þórshöfn og Bakkafirði, svo sem málmum, garðaúrgangi, 
raftækjum, timbri, spilliefnum o.fl. sem ekki verður safnað í venjulegum 
söfnunarferðum. Loks gerir samningurinn ráð fyrir átaki í söfnun á 
vélarusli, bílhræjum og viðlíka dóti og verður reglulega boðið upp á afnot 
af gámum og gámaflutninga sérstaklega í þeim tilgangi. Langanesbyggð vill 
vera í flokki þeirra sveitarfélaga sem best standa að sorphirðumálum.  

Ætlunin með þessu fyrirkomulagi er að veita góða þjónustu og auðvelda 
íbúum sveitarfélagsins flokkun og frágang heimilissorps í samræmi við 
vaxandi umhverfiskröfur og eins að auðvelda förgun á öðrum tilfallandi 
úrgangi með bættri aðstöðu á gámasvæði. Einnig verður reynt að stuðla að 
aukinni umhverfisvitund almennt, m.a. með sérstöku átaki til að fækka 
vélakirkjugörðum og ruslahaugum á víðavangi.  

Sveitarstjórn Langanesbyggðar væntir mikils af þessum samningi og óskar 
íbúum sveitarfélagsins og Íslenska Gámafélaginu góðs og árangursríks 
samstarfs á samningstímanum.  

Að taka þetta skref markar ákveðin tímamót í sorphirðu sveitarfélagsins og 
íbúar eru hvattir til að taka virkan þátt í flokkun og leggja þar með sitt lóð á 
vogarskálarnar svo vel megi til takast. 

Elías Pétursson, sveitarstjóri. 

 



 

 

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 unnir úr námum 
með tilheyrandi jarðraski og tré felld 
til að framleiða pappír og pappa. 

Markmiðið með endurvinnslu er að til 
verði hringrás.  Hringrásin miðar að 
því að draga úr frumvinnslu hráefna og minnka álag á auðlindir 
jarðar. Þannig má einnig draga úr því magni úrgangs sem þarf að 
urða. 

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 og 26.000 lítrar af 
vatni. Auk þess fer mun minni orka í að endurvinna hráefni en við 
frumvinnslu þess. Endurvinnsla áls þarfnast t.d. einungis 5% þeirrar 
orku sem þarf við frumvinnslu áls. 

Það hráefni sem safnast í Grænu tunnuna (endurvinnsluhráefnið) fer í 
flokkunarstöð Íslenska Gámafélagsins þar sem það er flokkað og 
undirbúið til útflutnings.  

Með aukinni flokkun dregur sveitarfélagið verulega úr álagi á 
auðlindir jarðar og stuðlar þannig að umhverfisvænna samfélagi.  

Bestu kveðjur frá starfsfólki Íslenska Gámafélagsins. 

 Mikilvægi endurvinnslu 



 

 

Græna tunnan er fyrir endurvinnanlegan heimilisúrgang. 

Mikilvægt er að gengið sé frá hráefninu samkvæmt  
meðfylgjandi leiðbeiningum, annars er hætt við að     
hráefnið verði óhæft til endurvinnslu og endi í urðun.  
 

ATH! Innihald Grænu tunnunnar er ekki rusl.  
Hreinsa þarf umbúðir og skola fernur. 

 

Nánari útskýringar á því sem fer í Grænu tunnuna er að 
finna í leiðbeiningum á opnu handbókarinnar. 

 Flokkun í Grænu tunnuna  

Í Gráu tunnuna fer úrgangur sem ekki flokkast í 
skilgreindan endurvinnsluferil. 
 
Dæmi; gler, bleyjur, frauðplast, umbúðir úr 
blönduðu hráefni (t.d. plastumbúðir með álfilmu 
sem ekki er hægt að skilja frá), umbúðir sem ekki er 
hægt að hreinsa, stór bein o.fl. 

 Flokkun í Gráu tunnuna  

 Umhirða og staðsetning íláta 
Gott er að hafa í huga að fjarlægð íláta frá götu sé ekki 
mikil eða valdi sorphirðufólki óþarfa álagi við hirðu. 
Best er að hafa ílát sem næst götu og í tunnuskýlum. 

Yfirfull ílát geta skapað vandræði við losun. Það er 
hætta á að vargfugl komist í úrganginn eða innihald 
tunnunnar fari að fjúka um. Umfram heimilisúrgangi 
má skila á gámasvæði. 

Að vetri er ætlast til að íbúar moki frá tunnum og 
hálkuverji. Gríðarlega erfitt er að draga ílátin í miklum 
snjó auk þess sem hálka getur verið varasöm. 

Íbúar bera ábyrgð á sínum ílátum. Æskilegt er að 
hreinsa þau eftir þörfum. Það kemur í veg fyrir að     
óhreinindi safnist fyrir í ílátinu og skapi t.d. ólykt. 

 
 



 

 



 

 

Heyrúlluplast 
Mikið fellur til af heyrúlluplasti og þar sem að urðun á plasti og 
brennsla heima á bæjum er með öllu óheimil, eru gámar á 
gámasvæðum sveitarfélagsins þar sem bændur geta losað sig við 
plastið.  

Plastinu er síðan komið til endurvinnslu og þannig er komið í veg 
fyrir að það valdi óþarfa mengun. 

Til að heyrúlluplast 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. 

Endurvinnsla á plasti hefur í för með sér talsverðan umhverfislegan 
ávinning. Endurvinnslan krefst minni orku en frumvinnsla og kemur í 
veg fyrir sóun náttúruauðlinda, eins og olíu.  Einnig sparast talsvert 
pláss á urðunarstöðum, en það getur tekið plast um 500 ár að eyðast í 
náttúrunni. Það er því hagur okkar allra að ganga vel frá plastinu svo 
hægt sé að nýta það góða endurvinnsluhráefni sem plastið er. 

Endurvinnsla á Heyrúlluplasti 



 

 

Gámasvæði  

Á gámasvæðum er tekið við ýmsum tegundum úrgangs bæði til 
endurvinnslu og urðunar. Góð flokkun leiðir til þess að sem minnst 
fer í urðun.  

Almenningur og húsfélög greiða fyrir úrgang sem ekki getur talist 
falla til við daglegan heimilisrekstur. Það getur t.d. átt við úrgang 
eftir breytingu á íbúðarhúsnæði, ónýt húsgögn, dýnur, úrgang frá 
bifreiðaviðgerðum og vegna húsdýrahalds.  

Opnunartímar gámasvæða: 
 

Mánudaga og Fimmtudaga kl 14:30 - 18:00 
Laugardaga kl 12:00 - 14:00 

Staðsetning gámasvæða: 

 

Nánari upplýsingar um verðskrá og opnunartíma eru að finna á 
heimasíðu Langanesbyggðar (www.langanesbyggd.is) undir 
sorphirða og  á heimasíðu Íslenska Gámafélagsins (www.igf.is). 



 

 

Umhverfissvið Íslenska Gámafélagsins ehf. 


