
í Flóahreppi

Við hugsum áður en við hendum

Flokkun 



Ávarp sveitarstjóra

Í lok ársins 2019 tók sveitarstjórn Flóahrepps ákvörðun um að hefja 
stefnumótun til næstu ára á grundvelli Heimsmarkmiða Sameinuðu 
þjóðanna um sjálfbærni.  

Vönduð flokkun á sorpi og endurnýting á því hráefni sem til fellur er 
einn lykilþátturinn í því að verða sjálfbær og lágmarkar þær  byrðar sem 
settar eru  á samfélagið við eyðingu á því sem ekki á að nota lengur. 
Flóahreppur fékk Íslenska Gámafélagið til liðs við sig í sorphreinsun 
og endurvinnslu árið 2011 og hefur það samstarf staðið óslitið síðan. 
Sameiginlega hafa íbúar og Íslenska Gámafélagið því unnið útfrá 
vönduðu flokkunarkerfi sem ætlað er að lágmarka almennt sorp 
sem er sá úrgangsflokkur, , sem áður fór til urðunar. Nú er urðun á 
þessum úrgangsflokki í sveitarfélaginu hætt en er hann nýttur til 
orkuvinnslu erlendis. Árlega eru gerðar mælingar og fylgst með 
flokkunarárangrinum og enn er markmiðið að lækka hlutfall þess sem 
fer til urðunar.

Við biðlum því til þín lesandi góður, vertu með okkur í liðinu sem ber 
umhyggju fyrir „Móður jörð“ og stuðlaðu að eins mikilli endurvinnslu 
og endurnýtingu og þú mögulega getur.  Það gerum við sameiginlega 
með því að setja það sem við notum ekki lengur í réttan farveg. 
Stafsmenn Íslenska Gámafélagsins taka við því og gera úr því verðmæti 
ef rétt er flokkað. Í bæklingnum er hér á eftir farið yfir hvernig við 
gerum það best. Stöndum með „Móður jörð“ því hún launar okkur  
þegar til lengri tíma er litið.

Eydís Þ. Indriðadóttir, sveitarstjóri Flóahrepps.

 



Orkuvinnsla úr almennu sorpi

Breytingar urðu í úrgangsmálum í Flóahreppi, sem og á öllu 
Suðurlandi, þegar urðun á almennu sorpi frá svæðinu var hætt. Frá 
því á haustmánuðum 2019 hefur innihald Gráu tunnunnar farið til 
orkuvinnslu í Evrópu. Þar er orkan nýtt, í stað kola og olíu, til húshitunar 
og framleiðslu rafmagns. Með því er dregið úr notkun á auðlindum og 
mengandi orku.  Árið 2017 voru um 220.000 tonn af almennum úrgangi 
urðuð á Íslandi. Með því að senda sama magn af úrgangi til orkuvinnslu í  
hátækniorkuveri í Evrópu nemur sparnaðurinn, mældur 
í koltvísýringslosun, því að taka 107 þúsund fólksbíla úr 
umferð. Umhverfislegur ávinningur af orkuvinnslu úrgangs 
er því töluverður en þrátt fyrir það þá flokkast þessi 
orkuvinnsla ekki sem endurvinnsla heldur sem endurnýting.  

Myndin hér að neðan sýnir forgangsröðun og mikilvægi mismunandi 
meðhöndlunar úrgangs. Endurvinnslan er mikilvægari en endurnýting 
því þá nýtist hráefnið enn í vörur og hluti. Endurnýting er þó mun 
mikilvægari en förgun því þá nýtist orkan úr úrganginum í stað þess að 
hann sé urðaður og verður engum að gagni. Það er því mikilvægt að 
halda áfram að flokka vel í Grænu tunnuna því innihald hennar endar 
í endurvinnslu. 

Frekari leiðbeiningar um 
flokkun í Grænu og Brúnu 
tunnuna má sjá á opnusíðu 
handbókarinnar.
 
Bestu kveðjur frá starfsfólki 
Íslenska Gámafélagsins



Hér má sjá árangur flokkunar í Flóahreppi yfir 10 ára tímabil, frá 
2009—2019.  Árið 2019 var hlutfall almenns úrgangs 45% og hefur 
aldrei verið minna. Það afar jákvætt að þetta hlutfall fari minnkandi því 
það þýðir að íbúar Flóahrepps eru duglegir að flokka til endurvinnslu. 
Magntölur sýna líka lækkun um nærri 12 tonn á þessum úrgangsflokki  
á milli ára og það staðfestir þetta enn frekar.  

Flokkunarhlutfall lífræna úrgangsins hefur verið stöðugt síðustu ár 
en flokkunarhlutfall Grænu tunnunnar minnkar um eitt prósentustig á 
milli ára. Þá minnkaði magnið í Grænu tunnunni um tæpt tonn. Þetta 
bendir til að íbúar geti bætt flokkunina í Grænu tunnuna og taka 
þannig þátt í að halda hringrás hráefnisins gangandi með tilheyrandi 
umhverfislegum ávinningi. 

Flokkun á heyrúlluplasti í sveitarfélaginu er góð. Magnið af 
heyrúlluplastinu hefur verið stöðugt síðustu 3 ár en flokkunarhlutfall 
hefur hækkað því magn almenns úrgangs hefur minnkað. 

Flokkunarárangur Flóahrepps



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. Hætta er  á 
að vargfugl komist í úrganginn eða innihald tunnunnar 
fari að fjúka um. Umfram heimilisúrgangi má skila á 
móttökustöðina við Hrísmýri á Selfossi

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.

Það er ábyrgð íbúa og fyrirtækja að ílátin séu tryggilega fest. 
Einnig er æskilegt að hreinsa þau eftir þörfum. Það kemur í 
veg fyrir að óhreinindi safnist fyrir í ílátinu og skapi ólykt.



Flokkum rétt
í Grænu tunnuna

Borið hefur á því að í Grænu tunnuna 
fari hlutir úr plasti sem ekki er hægt að 
senda til endurvinnslu. Til að hægt sé 
að endurvinna plastumbúðir þurfa þær 
að vera hreinar. Það er því mikilvægt að 
tæma flöskur og hreinsa matarleifar úr 
umbúðunum, annars eiga þær heima 
með almennu sorpi.  

Má fara Má ekki fara

Plastpokar 
Plastfilma

Hreinsiefnabrúsar
Umbúðir undan þvottaefni

Einnota pappa- og plastdiskar
Umbúðir undan kaffi

Umbúðir undan snakki
Fernur og sléttur pappi

Dagblöð og tímarit
Bylgjupappi

Óhreinar umbúðir
Leikföng
Frauðplast
Raftæki úr plasti
Geisladiskar og dvd diskar
Tannburstar
Plastmöppur
Bökunarpappír  
Umbúðir undan lyfjum og  
hættulegum efnum 

Eggjaskurn
Tepokar

Eldhúspappír
Eldaðir kjöt- og fiskafgangar
Kartöflur, pasta og hrísgrjón

Ávextir og grænmeti
Brauðmeti

Afskorin blóm
Kaffikorgur og kaffifilter

Græna tunnan er fyrir endurvinnanlegar umbúðir úr plasti, 
pappír, pappa og smáa málmhluti.

Óhreinar umbúðir í Grænu tunnunni  
geta eyðilagt annað endurvinnsluhráefni



Flokkum rétt
í Brúnu tunnuna

Úr Brúnu tunnunni fer lífræni 
eldhúsúrgangurinn í jarðgerð og 
honum umbreytt í moltu sem t.d. 
er hægt að nýta í landgræðslu og 
skógrækt.  
 
Mjög mikilvægt er að ekkert plast fari 
með í Brúnu tunnuna því það brotnar 
ekki niður í jarðgerðinni og einnig 
getur skapast fokhætta af plastinu í 
sjálfri jarðgerðinni. 

Óhreinar umbúðir
Leikföng
Frauðplast
Raftæki úr plasti
Geisladiskar og dvd diskar
Tannburstar
Plastmöppur
Bökunarpappír  
Umbúðir undan lyfjum og  
hættulegum efnum 

Má fara Má ekki fara

Eggjaskurn
Tepokar

Eldhúspappír
Eldaðir kjöt- og fiskafgangar
Kartöflur, pasta og hrísgrjón

Ávextir og grænmeti
Brauðmeti

Afskorin blóm
Kaffikorgur og kaffifilter

Plast 
Bleyjur 
Sláturúrgangur
Dýrasaur
Kattasandur
Ryksugupokar
Eyrnapinnar
Bómullarhnoðrar

Í Brúnu tunnuna fer lífrænn eldhúsúrgangur sem er sá 
úrgangur sem fellur til í eldhúsum heimila og fyrirtækja. 



• Almennt sorp
• Gifs
• Grófur úrgangur
• Flísar og postulín
• Fyrirtækjasorp
• Kaðlar og bönd
• Spilliefni
• Teppi og dýnur
• Timbur litað/ólitað 
• Veiðarfæri

Gjaldskyldur úrgangurGjaldfrjáls úrgangur

• Bylgjupappi
• Dagblöð, pappír, fernur
• Garðaúrgangur og jarðvegur
• Gler
• Hjólbarðar
• Málmar
• Óvirkur úrgangur
• Plastumbúðir  
• Rafhlöður, rafgeymar og raftæki
• Rúlluplast
• Skilagjaldsumbúðir
• Spilliefni

Virkir dagar: 13:00—17:00
Laugardagar: 13:00—16:00 

Lokað á stórhátíðardögum

OPNUNARTÍMI

Á móttökustöð Íslenska Gámafélagsins, við Hrísmýri á Selfossi 
er tekið á móti öllum úrgangi og endurvinnsluhráefni.

Mælt er með flokka úrganginn eins mikið og mögulegt er við 
komu á móttökustöðina til að lágmarka förgunarkostnaðinn. 

Hægt er að greiða fyrir losun með klippikorti.

við Hrísmýri
SORPMÓTTÖKUSTÖÐ



Losunardagatal 2020

Litakort



Árlega eru um 2000 tonn af heyrúlluplasti flutt til landsins. Til að 
koma í veg fyrir urðun á öllu þessu plasti og auka hlut endurvinnslu 
leggur Úrvinnslusjóður úrvinnslugjald á plastið, sem fæst endurgreitt 
þegar því er skilað til orku– eða endurvinnslu. Úrvinnslugjaldið 
gerir það að verkum að hægt er að senda plastið til endurvinnslu. 
Það plast sem Íslenska Gámafélagið safnar er sent til endurvinnslu. 
Mikilvægt er að plastið sé hreint og laust við hey, net, bönd og 
aðra aðskotahluti þegar því er safnað því óhreint plast hentar 
ekki til endurvinnslu og endar því með almennu sorpi í urðun.  

Litaflokkun	  
Mikilvægt er að halda svörtu plasti 
aðskildu frá öðrum litum. Svarta 
filman hefur lægra endurvinnslugildi 
en aðrir litir og þarf því að fara sér 
til endurvinnslu. Þrátt fyrir að allir 
aðrir litir megi fara saman þá er 
það góð regla að flokka plastið eftir 
litum ef því verður við komið því það 
getur aukið endurvinnslumöguleika 
plastsins.

Íslenska Gámafélagið er viðurkenndur þjónustuaðili 
Úrvinnslusjóðs fyrir söfnun á heyrúlluplasti til endurvinnslu

Meðfylgjandi eru leiðbeiningar um hvernig best sé að ganga frá   
heyrúlluplastinu á einfaldan hátt.

Góður frágangur og hreinleiki 
eru forsendur þess að hægt 

sé að endurvinna plastið 

Flokkun á heyrúlluplasti



1. Leggja plastið niður.       2. Setja plast inn í plast.              3. Brjóta plastið saman. 

4. Rúlla plastinu upp.                5. Binda saman.   6. Ganga frá plastinu.

• 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 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 stað þar sem plastið helst hreint og þurrt.

Net, bönd eða önnur óhreinindi þarf að flokka frá og skila með almennu sorpi

Góð ráð við frágang á plastinu



Græna tunnan Ruslabíll Flokkunarskemma Flutningsgámur

GámaflutningaskipEndurvinnslustöðNýtt hráefni

Hvað verður um hráefnið sem fer í Grænu tunnuna?

Markmiðið með endurvinnslu er að búa til hringrás sem miðar að því 

að draga úr frumvinnslu hráefna og minnka þannig álag á auðlindir 

jarðar. Með því er einnig dregið úr urðun úrgangs. 

,,Er þetta pappír, plastumbúðir eða málmur”?

já nei

Brúna tunnan 

annað

Gráa tunnan 

lífrænn  
eldhúsúrgangur

Græna tunnan 

Ef þú ert í vafa í hvaða tunnu úrgangurinn á að fara,  

þá getur þú einfaldlega spurt þig: 


