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Sveitarstjórn Djúpavogshrepps hefur ákveðið að stíga skref í átt að 
umhverfisvænna samfélagi með því að auka flokkun frá heimilum og 
stofnunum í sveitarfélaginu og draga þannig úr sorpmagni sem fer til 
urðunar.  

Breytingarnar taka gildi í mars 2019 en þá verður þriggja tunnu kerfi 
Íslenska Gámafélagsins (ÍGF) innleitt í Djúpavogshreppi. Íbúum gefst þá 
kostur á að flokka pappír, pappa, plastumbúðir og smáa málmhluti í 
Grænu tunnuna. Íbúar þéttbýlisins geta einnig flokkað lífrænan 
eldhúsúrgang í Brúnu tunnuna. Óendurvinnanlegur úrgangur fer svo í 
Gráu tunnuna. Nánari leiðbeiningar um flokkun eru að finna í miðopnu 
þessarar handbókar.  

Í þéttbýlinu verða allar tunnur losaðar á þriggja vikna fresti. Í dreifbýli 
verður Gráa tunnan losuð á þriggja vikna fresti en Græna tunnan á sex 
vikna fresti, enda fá íbúar í dreifbýli 660 lítra kar undir 
endurvinnsluhráefnin.  

Innihald Grænu tunnunnar er flokkað frekar hjá ÍGF og sent til 
endurvinnslu. Mikilvægt er að hafa í huga að óhreint hráefni hentar ekki 
til endurvinnslu og ætti að fara með almennu sorpi í Gráu tunnuna. 

Lífræni eldhúsúrgangurinn í Brúnu tunnunni er nýttur til jarðgerðar, 
þ.e.a.s. búin er til molta sem er næringarríkur jarðvegsbætir sem t.d. 
getur nýst vel til landgræðslu. 

Það er til mikils að vinna að flokka og minnka magn þess úrgangs sem 
fer í urðun og þannig drögum við úr kostnaði og spörum auðlindir, 
umhverfinu til hagsbóta.  

Bestu kveðjur frá starfsfólki Íslenska Gámafélagsins. 

 Breytingar á flokkunarkerfinu í Djúpavogshreppi 
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Græna tunnan er fyrir endurvinnanlegan heimilisúrgang. Dæmi; 
bylgjupappi, dagblöð og tímarit, fernur, plastumbúðir og 
niðursuðudósir.  

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

ATH! Innihald Grænu tunnunnar er ekki rusl.  

Hreinsa þarf plastumbúðir og skola fernur. 

Frauðplast á ekki að fara í Grænu tunnuna. 

 Flokkun í Grænu tunnuna 

Í Gráu tunnuna fer úrgangur sem ekki hefur skilgreindan 
endurvinnsluferil. 

Dæmi; gler, bleyjur, frauðplast, umbúðir úr blönduðu 
hráefni (t.d. plastumbúðir með álfilmu sem ekki er hægt 
að skilja frá),  óhreinar umbúðir, stór bein o.fl. 

 

 Flokkun í Gráu tunnuna 

Brúna tunnan er fyrir lífrænan eldhúsúrgang. Í hana mega fara 
allir matarafgangar sem til falla á heimilinu. Dæmi um lífrænan 
úrgang frá heimilum er afskurður af ávöxtum, eldaðir kjöt– 
og fiskafgangar, brauðmeti, kaffikorgur, tannstönglar og 
tepokar. Stór bein eiga ekki að fara í brúnu tunnuna þar sem 
niðurbrot þeirra er afar hægt.  
 
 

Mikilvægt er að nota maíspoka í lífræna ílátið þar  
sem plastpokar brotna ekki niður í jarðgerðinni. 

 Flokkun í Brúnu tunnuna 
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 Lokun flokkunarstöðvar 

Flokkunarstöðin sem rekin hefur verið samhliða áhaldahúsinu er barn 
síns tíma og töluverðar endurbætur eru orðnar tímabærar. Vegna þessa er 
gert ráð fyrir að flokkunarstöðinni verði lokað fljótlega en lóðin á 
Háaurum verði jafnframt endurskipulögð með það fyrir augum að þar 
verði gámasvæði með öruggri og einfaldri aðkomu.  

Þó nokkur heimili hafa undanfarin ár valið þann kost að vera ekki með 
neinar tunnur. Fyrst um sinn verður það fyrirkomulag ekki í boði þar sem 
flokkunarstöðinni verður lokað fljótlega. Þegar ný aðstaða verður tilbúin 
opnast hinsvegar tækifæri til að skoða þann möguleika aftur að ekki þurfi 
tunnur við hvert heimili. 

Frá 1. mars mun sú breyting einnig verða að fyrirtæki, hvort heldur er í 
dreifbýli eða þéttbýli munu sjálf þurfa að semja við þjónustuaðila 
varðandi sorphirðu.  Þetta er í samræmi við þá þróun sem átt hefur sér 
stað undanfarin ár og tíðkast í nágrannasveitarfélögunum. Fulltrúar 
Íslenska gámafélagsins munu fljótlega setja sig í samband við 
atvinnurekendur og fyrirtæki og kynna þá þjónustu sem er í boði. 

Sveitarstjóri 
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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. 
 
 

Að vetri er ætlast til að íbúar moki frá tunnum og 
hálkuverji. 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.  
 
 
 
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 

Vissir þú að með því að jarðgera lífrænan 
eldhúsúrgang nýtast næringarefnin frá 
matarleifum til uppgræðslu og ræktunar? 
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  Losunardagatal 2019 

Athugið að losunardagar geta breyst án fyrirvara svo sem út af veðri. Hirðing fer 
þá fram við fyrsta mögulega tækifæri. Ekki verður tilkynnt um þetta sérstaklega.  


