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Kæru íbúar og gestir í Flóahreppi 

Á ársþingi Samtaka sveitarfélaga á Suðurlandi var lögð fram og samþykkt 
tillaga frá umhverfisnefnd samtakanna um að tileinka árið 2018 umhverfinu 
og sameiginlegu sunnlensku átaki í almennri tiltekt og umhverfisþrifum. 
Tilefnið er 100 ára fullveldisafmæli Íslands, og er í átakinu lögð sérstök 
áhersla á skynsamlega flokkun og endurvinnslu.  

Með samningi við Íslenska Gámafélagið árið 2009 steig Flóahreppur 
metnaðarfullt skref í átt til þess að auka flokkun á sorpi. Síðan þá hafa íbúar 
sveitarfélagsins lagt áherslu á vandaða flokkun á heimilissorpi og hefur 
sveitarfélagið einnig boðið upp á góða þjónustu við íbúa með samningi við 
Íslenska Gámafélagið um losun á úrgangi og endurvinnsluefni í móttöku- og 
flokkunarstöðinni í Hrísmýri á Selfossi.  

Það hefur sýnt sig að sveitarfélagið hefur vegna vandaðrar flokkunar, m.a.  
getað haldið sorphirðugjöldum lægri en í nágrannasveitarfélögum sem nú 
hafa fleiri og fleiri gert samninga um sambærilegar lausnir í sorphirðu og 
farnar voru í Flóahreppi fyrir tæpum 10 árum síðan. Flóahreppur hefur einnig 
staðið fyrir átaki sem á að minna okkur á mikilvægi þess að minnka 
plastnotkun en hvert heimili fékk sendan fjölnota innkaupapoka frá 
sveitarfélaginu. 

Sunnlenskt átak í tilefni af aldarafmæli fullveldisins vekur athygli á því 
hversu mikilvægt er að umhverfismál séu mál okkar allra. Öll berum við 
ábyrgð á því að skila jörðinni áfram til næstu kynslóða óskemmdri af nýtingu 
okkar á gæðum hennar og auðlindum. Það verður alltaf fleirum ljóst hve 
mikilvægt það er fyrir orðspor fyrirtækja í matvælaframleiðslu og ýmis konar 
þjónustu við íbúa og gesti að tilheyra samfélagi sem er í fararbroddi í 
umhverfismálum. Samfélagsleg ábyrgð og sjálfbærni eru hugtök sem í 
síauknum mæli hafa áhrif á orðspor fyrirtækja og möguleika þeirra. 

Sunnlenskt átak á að minna okkur á að daglega erum við að taka ákvarðarnir 
sem varða umhverfið okkar bæði með innkaupum og frágangi á því sem við 
ætlum ekki að nota lengur. Daglega getum við því lagt okkar að mörkum til 
þess að afkomendur okkar eigi það líf í vændum sem þeir verðskulda í sátt 
við umhverfi sitt og náttúru.  

Við þökkum íbúum Flóahrepps fyrir áhugann sem þeir hafa sýnt 
umhverfismálum á undanförnum árum og árangurinn sem þeir hafa náð í 
flokkun og endurvinnslu.  

Höldum áfram að vanda okkur við flokkunina, verðum hluti af liðinu sem 
ætlar að gera allt Suðurland að leiðandi samfélagi í umhverfismálum. 

Eydís Þ. Indriðadóttir, sveitarstjóri Flóahrepps.  

  Ávarp sveitarstjóra 
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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 búa til  hringrás sem 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 er því til mikils að vinna og hefur Flóahreppur tekið þátt í því að 

halda hringrás hráefnisins gangandi frá 2009 þegar byrjað var að flokka í 

sveitarfélaginu. Frá 2009 hafa safnast rúm 290 tonn af 

endurvinnsluhráefni í Grænu tunnuna og 645 tonn af heyrúlluplasti. Það 

eru samanlagt 935 tonn af hráefni sem annars hefði endað í urðun. 

 

Bestu kveðjur frá starfsfólki Íslenska Gámafélagsins. 

  Mikilvægi endurvinnslu 
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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. 

 

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. 

Gler má einnig fara með á á móttökustöð við Hrísmýri og er þá 

notað í landfyllingar.  

 

Brúna tunnan er fyrir lífrænan eldhúsúrgang og í hana mega fara 

allir matarafgangar sem falla til á heimilinu og annar lífrænn 

úrgangur. Dæmi um lífrænan úrgang frá heimilum er afskurður 

af ávöxtum, eldaðir kjöt– og fiskafgangar, brauðmeti, 

kaffikorgur, tannstönglar, tepokar. Stór  bein eiga ekki að 

fara í brúnu tunnuna þar sem niðurbrot þeirra er afar hægt.  

Mjög mikilvægt er að nota eingöngu maíspoka í lífræna 

ílátið því að plastpokar brotna ekki niður í jarðgerðinni. 

  Græna tunnan 

  Brúna tunnan 

  Gráa tunnan 
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Gott er að hafa í huga að fjarlægð íláta frá vegi sé 
ekki mikil eða valdi sorphirðufólki óþarfa álagi við 
hirðu.  

 
 

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. 
 

 

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 móttökustöð við Hrísmýri á Selfossi. 

 

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 ólykt. 

  Umhirða og staðsetning íláta 



Flóahreppur 2018  

 

  Flokkunarárangur Flóahrepps  

Flóahreppur flokkar eftir þriggja tunnu kerfi ÍGF og á súluritinu hér að 

neðan má sjá samanburð á flokkunarhlutfalli Flóahrepps frá 2009 til 

2017.  

Árið 2017 er hlutfall almenns úrgangs sem endar í urðun 47% og minnkar 

um þrjú prósentustig á milli ára sem er mjög jákvætt fyrir umhverfið. 

Markmiðið er alltaf að halda magni þess úrgangs sem endar í urðun í 

lágmarki og halda hringrás hráefnisins gangandi.  

Flokkunarhlutfall þess endurvinnsluhráefnis sem fer í Grænu tunnuna var 

12% árið 2017 en var hæst árið 2009, eða 15%.  Hér er tækifæri til að 

gera enn betur og minnka magn úrgangs til urðunar með því að auka 

áherslu á flokkun á umbúðaplasti, pappír og fernum.   

Flokkunarhlutfall lífræns heimilisúrgangs er hæst árið 2013 en hrapar árið 

á eftir. Nú fer hlutfallið hækkandi aftur og mældist 11% árið 2017. 

Lífræni heimilisúrgangurinn er þungur og því bætir það  

flokkunarhlutfallið mikið ef hann fer í Brúnu tunnuna og endi í jarðgerð, í 

stað þeirrar Gráu og endi þá með almennu sorpi í urðun. 

Í dreifbýli eru bændur duglegir að flokka heyrúlluplastið og árið 2017 var 

flokkunarhlutfallið 30% á heyrúlluplasti, sem er það mesta síðan árið 

2009.  
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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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Birt með fyrirvara um breytingar á dagatalinu. 

  Losunardagatal 2018 
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  Heyrúlluplast  

Mikið fellur til af heyrúlluplasti í sveitarfélögum eins og Flóahreppi.  

Árið 2017 var flokkunarhlutfallið á heyrúlluplasti 30% af úrgangi 

sveitarfélagsins, sem var aukning um 3 prósentustig á milli ára. Þar sem 

urðun á plasti og brennsla heima á bæjum er með öllu óheimil 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 heyrúlluplast heim til bænda.  

Til að teljast endurvinnsluhæft þarf heyrúlluplastið að vera eins hreint og 

kostur er og laust við aðskotahluti. Ef plastið er mjög skítugt er ekki hægt 

að nýta það til endurvinnslu og það endar með almennu sorpi til urðunar. 

Íslenska Gámafélagið getur einnig tekið við áburðarpokum í sömu ferð og 

heyrúlluplastið er sótt. Frágangur þarf að vera góður og t.d. má fylla einn 

áburðarpoka með hreinum áburðarpokum og loka fyrir.  

ATH! Mikilvægt er  að blanda ekki öðru plasti saman við 

heyrúlluplastið. Baggabönd og net eru ekki endurvinnanleg og eiga því 

að fara með almennu sorpi. Baggaböndin geta fests í tækjum og hjólum 

og eru því ekki æskileg í endurvinnslu þar sem þau geta haft neikvæð 

áhrif á endurvinnsluferilinn.  
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  Frágangur á heyrúlluplasti 

  Endurvinnsla á heyrúlluplasti 

Eftir að heyrúlluplastið hefur verið sótt til bænda, er það 

flutt til flokkunarstöðvar Íslenska Gámafélagsins þar sem 

það er  pressað í bagga og flutt til endurvinnslu.  

Afurð endurvinnslunnar eru litlar plastkúlur sem nýttar 

eru sem hráefni til framleiðslu á nýjum  plastafurðum. 

Endurvinnsla á plasti hefur því í för með sér talsverðan 

umhverfislegan ávinning. Með því að endurvinna plast 

er t.d. komið í veg fyrir sóun á náttúruauðlindum eins og 

olíu, en fyrir framleiðslu á einu tonni af plasti þarf u.þ.b. 

tvö tonn af olíu. Þá krefst endurvinnsla á plasti einnig 

minni orku en frumvinnsla þess. Með því að endurvinna 

heyrúlluplastið sparast einnig talsvert pláss á urðunarstöðum þar sem 

plastið er umfangsmikið og þannig er líka urðunarkostnaður minnkaður.  

Niðurbrot plasts tekur hundruði ára og safnast á endanum upp í 

umhverfinu sem örplast og því er hagur okkar allra að ganga vel frá 

plastinu svo hægt sé að nýta það sem endurvinnsluhráefni.  

Til þess að heyrúlluplastið sé endurvinnsluhæft er mikilvægt að vanda 

fráganginn vel. Gott að hafa eftirfarandi atriði í huga: 

 Hrista hey og annað lauslegt úr plastinu.  

 Taka frá net og baggabönd og setja með almennu sorpi. 

 Hafa plastið hreint til að hægt sé að endurvinna það. Ef plastið er  

mjög blautt og skítugt er æskilegt að þurrka plastið í 1-2 daga og 

hrista það síðan til að losa öll aðskotaefni af plastinu.  

 Þjappa plastinu saman í viðráðanlegar einingar.  

 Geyma heyrúlluplastið á aðgengilegum stað fyrir starfsmann ÍGF 

þegar það er sótt. Mikilvægt að velja hentugan stað þar  sem 

plastið helst hreint og þurrt. 
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Á móttökustöðinni við Hrísmýri á Selfossi er er tekið á móti öllum 

úrgangi og endurvinnsluhráefni.  

 

Gott er að vera búin að flokka úrganginn eins mikið og mögulegt er við 

komu á móttökustöðina til að lækka kostnað við förgun. Hægt er að 

greiða fyrir losun með klippikorti. 

 

 

  Móttökustöðin við Hrísmýri 

Opnunartímar:  

Virkir dagar: 13:00—18:00 

Laugardagar: 13:00—16:00 

Vissir þú að við endur-

vinnslu á rafbúnaði er 

hægt að endurheimta gull 

og fleiri fágæta málma?  

Úr 10 kg af farsímum fást 

allt að 3 gr. af gulli. 

Dæmi um gjaldfrjálsan úrgang: Dæmi um gjaldskyldan úrgang: 
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  Spilliefni 

Spilliefni innihalda efni sem geta haft skaðleg áhrif á umhverfið og því er 

mikilvægt að koma í veg fyrir að þau séu séu urðuð með almennu sorpi.  

Hægt er að skila spilliefnum á móttökustöðina við Hrísmýri. Ganga skal 

vel frá spilliefnunum þannig að ekki leki út frá þeim og að þau séu vel 

merkt.   

ÍGF sér um að koma spilliefnunum í viðeigandi ferli og tryggir um leið að 

ekki skapist hætta af þeirra völdum.  

Hvað flokkast sem spilliefni? 

 

 T.d. efnavörur sem eru hættumerktar  

 Olía og olíumengaður úrgangur (t.d. olíumengaðir klútar) 

 Málning, lakk og leysiefni (þynnir) 

 Kvikasilfursvörur 

 Kælimiðlar (t.d. freon) 

 Rafgeymar 

 Rafhlöður 

 Prenthylki (geta innihaldið spilliefni)  

 Ljósaperur (geta innihaldið spilliefni) 
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Umhverfissvið  


