Hugsum áður en við hendum

Íslenska gámafélagið, sem hefur verið leiðandi í úrgangsmálum á Íslandi í rúm 20 ár, kemur nú

Dagblöð og tímarit

Sléttur pappi/fernur

Bylgjupappi

Dagblöð, tímarit, umslög,
skrifstofupappír og annar
prentpappír

Fernur og aðrar umbúðir
úr sléttum pappa, t.d.
morgunkornspakkar og
eggjabakkar.

Allir pappakassar sem
hafa bylgjaðar brúnir,
t.d. pizzakassar og
flutningskassar

Almennt sorp

Matarleifar

Plastumbúðir

Ávextir og grænmeti,
brauð, kaffikorgur, kjöt- og
fiskafgangar, hrísgrjón,
pasta, kartöflur, eggjaskurn,
tannstönglar og servíettur.

Allar umbúðir úr hörðu eða
mjúku plasti, t.d. plastpokar,
hreinsiefnabrúsar,
skyrdósir og plastfilma

inn sem þjónustuaðili fyrir hirðu á sorpi og endurvinnsluhráefni hjá ríkisstofnunum. Fyrirtækið
leggur nú áherslu á meiri sérflokkun, þ.e. að flokka pappír sér og plastumbúðir sér. Þessi
áherslubreyting hjá ÍGF er í samræmi við nýjustu breytingar á lögum um meðhöndlun úrgangs.

Umhverfislegur og fjárhagslegur ávinningur af betri flokkun!
•

Endurvinnsluhráefni þarf að vera hreint til að nýtast í endurvinnslu!

•

Ef endurvinnsluhráefnið er illa flokkað eða óhreint og því ekki hæft til endurvinnslu,
er það losað sem almennt sorp sem er mun dýrari flokkur.

•

Hver losun er dýr og því skiptir máli fyrir vinnustaði að fella saman kassa og minnka
rúmmál endurvinnsluhráefnis eins og hægt er til að nýta gáma og kör sem best.

•

Almenna sorpið er dýrasti flokkurinn og því skiptir máli að flokka endurvinnsluefnið
frá og halda þannig magni þessa úrgangsflokks í lágmarki.

•

Ef bylgjupappi er flokkaður sérstaklega er greitt fyrir þann flokk.

Óhreinar umbúðir og
annað óendurvinnanlegt

Almennt sorp

Er þín stofnun með í Grænum skrefum?
Við getum aðstoðað stofnanir við að ná
aðgerðum í flokkinum ,,Flokkun og minni sóun”
í öllum fimm skrefunum.

Lífrænn
eldhúsúrgangur

Pressað og baggað
á Kalksléttu

Fer í jarðgerð
í GAJA

Fer í hátæknibrennslu
til orkunýtingar í Evrópu

Verður að moltu og metangasi

Plastumbúðir

Pressað og baggað
á Kalksléttu

Fer í útﬂutning til endurvinnslu

Bylgjupappi

Pressað og baggað
á Kalksléttu

Fer í útﬂutning til endurvinnslu

Flokkað, pressað og
baggað á Kalksléttu

Fer í útﬂutning til endurvinnslu

Pappír og pappi

Við bjóðum:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ráðgjöf við val á flokkunarílátum
Aðgang að Mínum síðum
Innanhússílát af öllum stærðum og gerðum
Maíspoka/poka í öll ílát
Ítarlega flokkunarráðgjöf
Flokkunarúttektir
Flokkunarfræðslu
Flokkunarhandbækur
Flokkunarveggspjöld

Úrval flokkunaríláta, poka og fleiri vara sem auðvelda flokkunina
má finna í vefverslun okkar:

gamafelagid.is

