
Flokkun
á framkvæmdasvæðum



Við byggingarframkvæmdir fellur til mikið magn af úrgangi 
sem hægt er að flokka í mismunandi efnisflokka. Stóran 
hluta úrgangsins er hægt að nýta áfram á einhvern hátt, 
ýmist með endurvinnslu eða endurnýtingu.  Flokkun á 
framkvæmdasvæðum getur bæði dregið úr kostnaði og 
umhverfisáhrifum vegna framkvæmdanna.

Í þessari handbók er fjallað um helstu úrgangsflokka sem falla 
til á framkvæmdasvæðum. Þá sem hægt er að flokka og þá sem 
ekki er til skilgreindur endurvinnsluferill fyrir. Einnig verður farið 
yfir flokkun á varasömum flokkum og flokkun í vinnubúðum 
sem settar eru upp  vegna byggingaframkvæmda, þar sem um 
„heimilislegri flokkun“ er að ræða.

Inngangur

BREEAM
Í dag er algengt að byggingar séu byggðar út frá viðmiðum 
BREEAM vistvottunarkerfisins. Úrgangur er einn af þeim 
þáttum sem taka þarf inn í myndina og stuðlar kerfið að 
sjálfbærri úrgangsstjórnun og endurnýtingu úrgangs á öllum 
líftíma byggingar, einnig á byggingarstigi. Til að ná viðmiðum 
BREEAM þarf því að ná góðri úrgangsstjórnun strax við upphaf 
framkvæmda. 

Íslenska Gámafélagið (ÍGF) hefur reynslu í að innleiða flokkun 
í stórum framkvæmdarverkefnum sem eru undir stöðlum 
BREEAM. Fyrirtækið veitir einnig ýmsa aðra þjónustu í tengslum 
við kerfið eins og að greina  magntölur úrgangsflokka sem falla 
til við framkvæmdir.
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Í flokkinn má einungis fara jarðvegur og sambærilegt efni eins 
og mold, torfur og þökur, úr uppgreftri og vegna breytinga á 
lóðum. Efnið er notað sem yfirlag á urðunarstöðum eða sem 
fyllingarefni. 

Farmar mega ekki innihalda annað efni, eins og t.d. plast, 
málma, timbur o.s.frv.

Jarðvegur og uppgröftur

Eftirfarandi flokkar eru þeir sem eru algengastir við 
byggingaframkvæmdir. Hægt er að flokka þá í mismunandi 
gáma eða kör sem IGF sækir og kemur í viðeigandi ferli.

Þar sem pláss er oft takmarkað á vinnusvæðum getur þurft að 
einfalda flokkunina og flokka eingöngu það efni sem fellur 
mest til hverju sinni, í samræmi við stöðu verksins. Þegar þetta 
er metið er skynsamlegt að taka tillit til þyngdar og umfangs 
úrgangsflokkanna ásamt förgunargjalda. 

Þessar leiðbeiningar miðast við flokkun á höfuðborgarsvæðinu, 
en þær geta verið breytilegar á milli landshluta.

Úrgangsflokkar

Flokkun á framkvæmdasvæðum                     Íslenska gámafélagið 2022



Hér er um að ræða óflokkaðan úrgang sem hægt er að pressa 
og bagga. Ágætt er að miða við að úrgangurinn komist í 
ruslapoka. Ef efnið í almenna sorpinu er mjög stórt/gróft er það 
fellt í grófan úrgang. 

Dæmi: Uppsóp, sag, málningarrúllur, penslar o.fl. 

Almenna sorpið er baggað og fer til urðunar eða orkuvinnslu. 
Það er því mikilvægt að flokka frá úrgang sem ekki má urða eins 
og spilliefni eða annan varasaman úrgang. 

Almennt sorp

Ef mikið fellur til af gifsi er gott að flokka það í sér gám, einnig 
má setja það í gám með steinefnum ef það er í litlu magni. 

Gifs má ekki blandast með lífrænum úrgangi vegna óæskilegrar 
myndunar brennisteinsvetnis (H2S) sem losnar frá því við 
slíkar aðstæður. Því er mikilvægt að gifs sé ekki sett í ílát með 
almennum úrgangi. Gifs er urðað á sérstöku svæði fyrir gifs og 
steinefni þar sem það blandast ekki lífrænum úrgangi.

Gifs
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Þessi flokkur inniheldur óflokkaðan grófan óendurvinnanlegan 
og/eða endurvinnanlegan úrgang. Grófur úrgangur er dýrasti 
flokkurinn og því er alltaf hagkvæmt að flokka eins mikið og 
mögulegt er.  

Dæmi um óendurvinnanlegan grófan úrgang; steinull, 
þakpappi, einangrun og teppi.  

Úrgangurinn fer í frekari flokkun í starfsstöð ÍGF og komið í 
réttan farveg, endurvinnslu, urðun eða orkuvinnslu. 

Grófur úrgangur

Í þennan flokk má setja allt sem hægt er að skilgreina sem 
steinefni (óvirkt berandi efni). 

Dæmi: Rúður, steypa, flísar, grjót, hellur, keramik, malbik, 
múrbrot, múrsteinar, postulín, sement, steinsteypa og uppsóp.
 
Efnið er hægt að mala og nýta sem fyllingarefni. Er sent á 
urðunarstað fyrir óvirkan úrgang. 

Steinefni
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Hreint timbur
Hér undir fellur allt ómálað og ómeðhöndlað timbur. Ef litað 
timbur er blandað við þennan flokk er farmurinn losaður 
sem litað timbur, sem hefur hærri förgunarkostnað. Það er 
því mikilvægt að blanda þessum flokkum ekki saman og ef 
eingöngu er um lítið magn af lituðu timbri að ræða þá er betra 
að flokka það með grófum úrgangi og flokka hreina timbrið 
sérstaklega. 

Dæmi: Vörubretti, byggingatimbur, smíða– og harðviður og 
heflaður viður. 

Hreint timbur er notað sem stoðefni í moltugerð eða sem 
kolefnisgjafi í járnblendi.

Litað timbur
Í flokkinn fer allt timbur sem er málað, gagnvarið eða 
plasthúðað. 

Dæmi: mótatimbur, krossviður, límtré, tjörusoðinn krossviður, 
par-ket, MDF, kapalkefli, pallaefni, trétex og spónarplötur.
Naglar, skrúfur mega fara með. 

Efnið er flokkað og kurlað og nýtist sem kolefnisgjafi í 
járnblendi eða sem yfirlag á urðunarstaði. 

Timbur
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Málmur er verðmætt efni sem hægt er að endurvinna með 
miklum umhverfislegum ávinningi. 

Dæmi: járn, stál, vír, ál, stálbönd, bárujárn, hamrar, skrúfur og 
tómar málningardósir. 

Mismunandi flokka af málmi má setja saman í gám. Það er 
flokkað í málmaskemmu ÍGF og flutt erlendis til bræðslu og 
endurvinnslu. 

Athugið að ekki má setja raftæki og gaskúta (spilliefni) í þennan 
flokk.

Á lokastigi byggingaframkvæmda fellur oft til mikill bylgjupappi 
og þar sem bylgjupappi hefur mjög hátt endurvinnslugildi er 
hagkvæmt að flokka hann sérstaklega.

Málmar

Bylgjupappi
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MÁLMAR



Aðeins þeir sem sótt hafa námskeið á vegum Vinnueftirlits 
ríkisins eða aðila sem Vinnueftirlitið hefur samþykkt, mega vinna 
við niðurrif eða viðhald á asbesti.  

Við niðurrif eða endurbætur á gömlum byggingum er hætta á 
að meðhöndla þurfi asbest. Asbest finnst í ýmsu byggingarefni, 
eins og þakklæðningum veggklæðningum, eldvarnarveggjum, 
gólfefni, pípulögnum og hitaeinangrun og getur verið mjög 
skaðlegt. Úr þessu efni geta losnað asbesttrefjar og myndað 
asbestryk en líkur á rykmyndun aukast við niðurrif á efninu. Það 
er því mikilvægt að öll meðhöndlun á asbesti miðist að því að 
takmarka rykmyndun. 

Þegar búið er að taka niður asbest þá skal asbestryki og 
úrgangi sem inniheldur asbest, komið fyrir og það geymt í 
þéttum, merktum, lokuðum ílátum og þannig skal flytja það til 
förgunar. Ávallt skal geyma asbest í lokuðum gámum og ÍGF 
þarf að fá upplýsingar um að asbest sé að ræða til að tryggja að 
það sé urðað á þeim sérstöku merktu stöðum sem ætlaðir eru 
asbesti til að hefta útbreiðslu asbestagna. 

Ekki má farga asbesti nema að fengnu leyfi heilbrigðiseftirlits 
viðkomandi sveitarfélags. 
 

Asbest
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Í þennan flokk má setja öll raftæki, hvort sem þau eru 
sett í samband eða ganga fyrir rafhlöðum. T.d. borvélar, 
naglabyssur, loftpressur, tölvur, prentarar, símar, hátalarar, skjáir, 
reykskynjarar, rafmagnskaplar og fleira.
 
Sum raftæki innihalda spilliefni og einnig er í þeim að finna 
ýmsar tegundir af málmum, plasti o.fl. sem hægt er að 
endurvinna. 

Raftækin er hægt að flokka í gáma eða kör, allt eftir því magni 
sem fellur til á starfstöðinni. IGF sækir þau, flokkar og sendir til 
endurvinnslu.

Raftæki
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Í þessa tunnu má setja allan lífrænan heimilisúrgang, eins og 
matarafganga, tepoka, kaffikorg og kaffifilter, munnþurrkur o.þ.h.
 
Innihald Brúnu tunnunnar fer í jarðgerð þar sem lokaafurðin 
er molta. Molta er næringarríkur jarðvegsbætir sem nota má í 
landgræðslu og skógrækt.

Brúna tunnan

Þegar um stærri framkvæmdaverkefni er að ræða og settar eru 
upp  vinnubúðir, þarf einnig að flokka þar ef standast á kröfur 
BREEAM vistvottunarkerfisins. 

Með innleiðingu á þriggja tunnu kerfi Íslenska Gámafélagsins 
næst með einföldum hætti mjög góð flokkun í vinnubúðunum. 
Græna tunnan er fyrir endurvinnsluhráefni (pappír/pappa, 
plastumbúðir og smáa málmhluti). Brúna tunnan er fyrir 
matarafganga og annan lífrænan eldhúsúrgang. Gráa tunnan 
er fyrir almennt sorp, sem er sá úrgangur sem ekki hefur 
skilgreindan endurvinnsluferil.  

Vinnubúðir
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Í Grænu tunnuna má setja eftirfarandi endurvinnsluflokka:

Plastumbúðir eru  ílát úr hörðu eða mjúku plasti, undan 
matvælum, hreinsiefnum (ekki spilliefnum) og fleiru. 

Pappír/Pappi er t.d. gæðapappír, fernur og sléttur pappi.

Smáir málmhlutir eins og niðursuðudósir og krukkulok má 
einnig flokka sérstaklega og  setja í Grænu tunnuna.  

Það er mikilvægt að endurvinnsluhráefnið sem fer í Grænu 
tunnuna sé hreint og laust við matar- og efnaleifar. Innihald 
Grænu tunnunnar er flokkað frekar hjá ÍGF og sent til 
endurvinnslu.

Græna tunnan
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MÁLMUMBÚÐIR



Spilliefni er flokkur margra mismunandi efna sem eiga 
það sameiginlegt að  innihalda efni sem hafa óæskileg 
áhrif á umhverfið eða á heilsu manna og dýra. Flokka skal 
spilliefnaúrgang sérstaklega, til að koma í veg fyrir að hann sé 
urðaður með almennum úrgangi eða valdi skaða á annan hátt. 

Íslenska Gámafélagið sækir spilliefni til viðskiptavina sinna og 
kemur þeim í viðeigandi ferli og tryggir um leið að ekki skapist 
hætta af þeirra völdum.

Spilliefni

Nánari leiðbeiningar um flokkun á spilliefnum má finna í 
handbók um flokkun og frágang spilliefna 
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