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Til íhugunar
•  Árið 2013 voru 170 kg af úrgangi urðuð 

frá hverjum Íslendingi að meðaltali, sem er 
um 49% af heildarúrgangi hans. Í Evrópu-
sambandslöndum fara að meðaltali 31% af 
úrgangi til urðunar. (Heimild Eurostat)

• Samkvæmt árskýrslu Úrvinnslusjóðs þá var 
endurvinnsluhlutfall pappírs- og pappaumbúða 
á Íslandi 72% árið 2013 og plastumbúða að 
meðtöldu landbúnaðarplasti 31%.

• Endurvinnsla á 20 tveggja lítra gosdrykkjar-
flöskum úr plasti dugar til framleiðslu á

 einni meðalflíspeysu

• Urðun á hverju tonni af pappír krefst tveggja
 til þriggja rúmmetra rýmis á urðunarstað og
 veldur miklum gróðurhúsalofttegundum

• Endurvinnsla á hverju tonni af pappír sparar
 u.þ.b. 4000 kWh af raforku miðað við
 venjulega framleiðslu pappírs. Þetta er álíka
 mikið og meðalheimili á Íslandi notar af
 rafmagni á hverju ári

• Árið 2013 fóru á Íslandi 1766 tonn af 
landbúnaðarplasti til endurvinnslu samkv. 
skýrslu frá Úrvinnslusjóði. Þar af fóru 58 
tonn frá Bláskógabyggð og Grímsnes- og 
Grafningshreppi. 

• Í Þýskalandi er aðeins um 1% af úrgangi 
urðað. (Heimild Eurostat)

• Gott líf felst í því að gera þá hluti vel sem
 maður getur gert vel
 (Aristóteles)
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Kæru íbúar. 
Nú hafa sveitarfélög Bláskógabyggðar og Gríms-
nes- og Grafningshrepps að nýju boðið út sorp-
hirðu sveitarfélaganna. Samstarfið hófst árið 
2009 þegar farið var í flokkun á pappír og pappa 
í hina svokölluðu blátunnu. Nú hefur verið ákveð-
ið að ganga skrefinu lengra og bæta við þriðju 
tunnunni fyrir plast, mun því flokkunin verða enn 
ítarlegri en áður. Þessi tunna verður auðkennd 
með grænu loki.

Sveitarstjórnirnar ákváðu að semja áfram við 
Gámaþjónustuna ehf. sem hefur séð um sorp-
hirðuna síðan 2009, en þeir voru jafnframt 
lægstbjóðendur í útboðinu. Hvert heimili verður 
hér eftir með þrjár tunnur þar sem ein er fyrir 
almennt sorp, ein fyrir pappa og pappír og að 
lokum sú nýjasta fyrir plast. 

Reynslan hefur sýnt að lykilatriði í að ná fram 
góðri flokkun er að íbúar hafi færi á að flokka 
strax við útidyr heimilis, en það skilar sér í 

FLOKKUN

ódýrari gjöldum verktaka vegna minni vinnu 
við flokkun. Hirðutími tunnanna verða þannig 
að almenna sorpið verður tekið á þriggja vikna 
fresti og hinar tvær á sex vikna fresti. Nánari 
upplýsingar um sorphirðu má finna á heima-
síðum sveitarfélaganna.

Samningur, sem nú hefur verið gerður við verk-
taka, nær til ársins 2019 en á þeim tíma mun 
þróun sorphirðunnar halda áfram. Þróunin 
verður til dæmis í þá átt að lágmarka urðun á 
lífrænu sorpi með því að til dæmis nýta það til 
moltu og/eða gasgerðar. Einnig verða þróaðar 
leiðir til að lágmarka akstur með sorp.

Verkefnið hefst heima hjá okkur með samstilltu 
átaki þar sem við tökum öll þátt en það er von 
mín að íbúar taki vel í þetta verkefni því með 
ykkar þátttöku er hægt að minnka sorp sem fer 
til urðunar og um leið tökum við stórt skref í átt 
að umhverfisvænna samfélagi.
    
 

stórt skref í umhverfisvernd

Börkur Brynjarsson
Tæknisvið Uppsveita Árnessýslu
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ÖLL HEIMILI

• Plastpokar • Plastbrúsar s.s. 
hreinsiefni • Plastdósir s.s. skyr, ís, 
smurostur • Plastfilma glær og lituð 
• Plastumbúðir s.s. utan af kexi og 

sælgæti • Plastbakkar • Plastbrúsar 
undan sjampó og sósum • Frauð-

plastsumbúðir • Pokar utan af snakki

• Dagblöð og tímarit • Umslög 
og gluggaumslög• Skrifstofu-
pappír • Bæklingar • Hreinar 
mjólkur-fernur • Bylgjupappi 
• Gjafapappír • Eggjabakkar 

• Sléttur pappír s.s. 
morgunkornspakkar

Tunna með gráu loki: Í þessa tunnu skal setja óflokkaðan úrgang sem fer til urðunar.
Tunna með bláu loki: Í þessa tunnu má setja öll blöð og tímarit, skrifstofupappír, sléttan pappa, 
bylgjupappa og fernur. Fernur þarf að tæma og skola vel með vatni áður en þær eru settar í 
tunnuna. Allt efnið er sett laust í tunnuna án poka.
Tunna með grænu loki: Í þessa tunnu má setja allar plastumbúðir, svo sem plastpoka, 
plastdósir og plastbrúsa. Matarílát þarf að skola með vatni. 
Allt efnið er sett laust í tunnuna. Glerílát má alls ekki setja í þessa tunnu vegna slysahættu við 
flokkun.

Þær verða allar gráar en með mislitum lokum.

Losun: Í söfnunarbíl sem notaður verður við losun tunnanna er hægt að halda tveimur efnis-
flokkum aðgreindum. Tunna með gráu loki undir óflokkaðan úrgang verður losuð á þriggja vikna 
fresti. Tunna með bláu loki undir pappír og tunna með grænu loki undir plast verða losaðar á sex 
vikna fresti. Losun þeirra verður ætíð um leið og tunnan með gráu loki er losuð.

PlastumbúðirPappír og pappiAlmennt sorp

verða með þrjár 240 lítra tunnur 

• Servíettur • Límmiðar 
• Lyfjaspjöld ál/plast • Einnota 

hanskar • Gúmmíhanskar 
• Pennar • Kveikjarar • Óhreinar 

umbúðir, matarbakkar og 
óskolaðar fernur • Tyggjó 

Dósir • Geisladiskar
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Sorphirðudagatal
Sorphirðudagatal verður aðgengilegt á heima-
síðu sveitarfélaganna www.gogg.is, og www.
blaskogabyggd.is. Dagatalið er einnig á heima-
síðu Gámaþjónustunnar hf. www.gamar.is. Með 
reglubundinni þjónustu á að vera tryggt að íbúar 
fái fullnægjandi þjónustu allt árið um kring.

Aðgengi að tunnum
Íbúar, vinsamlegast sjáið til þess að leiðin að 
sorptunnum sé bæði greið og sem styst. Moka 
þarf snjó frá tunnum ef þörf krefur. Mikilvægt 
er að flokkunin takist vel en með henni næst 
mikill umhverfislegur ávinningur.

Vissir þú að: 
Ekki má henda: tannþræði, lyfjum, blaut-
þurrkum, smokkum, dömubindum, 
tyggjói, hári, bleyjum, gullfiskum, kredit-
kortum, leikföngum eða öðru rusli í kló-
settið.    
Í Uppsveitum Árnessýslu er rotþró við hvert 
hús eða hús tengd skolpkerfi sem svo tengist 
við hreinsistöð sem safnar seyrunni. Sorpið 
sem fer í klósettið fer sömu leið og safnast þar 
saman og fer síðan beina leið í skólphreinsibíl-
ana sem safna saman seyrunni. 

Sveitarfélögin í Uppsveitum Árnessýslu hafa 
sameinast um að nýta seyruna sem safnast 
saman til uppgræðslu á afgirtum afrétti, en 
þetta er gert í samvinnu við Landgræðslu 
Ríkisins og hefur þegar gefið góða raun.  

Vandinn við þetta er allt sorpið sem berst 
með og sérstaklega blautþurrkurnar sem 
notaðar eru til þrifa og ýmissa annarra verka. 
Aðeins næst að hreinsa hluta af þessu rusli frá 
seyrunni og fer því hluti af ruslinu alla leið í 
gegn. Vegna þessa má líkja því að henda sorpi 
í klósettið við það að henda því á víðavangi. 

Við biðlum því til ykkar að henda engu sorpi 
í klósettið en þess í stað vera með litla rusla-
tunnu við klósettið sem tekur við sorpinu. 

Tæknisvið Uppsveita 

Tunnufestingar
Dálítið vindasamt er á Íslandi og því er e.t.v. 
ráð að verða sér út um sérstakar tunnu-      
festingar. Þær fást á sérstöku tilboði fyrir fyrir 
íbúa hjá Hafnarbakka-Flutningatækni ehf 
sími 535 2550.
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Fyrirtæki okkar eru viðurkenndir þjónustuaðilar 
Úrvinnslusjóðs við söfnun á landbúnaðarplasti. 

Plastsöfnun

Pressun til útflutnings.

Stórsekkir
Hafa stórsekkina eins hreina og unnt er, fjar-
lægja óhreinindi og leifar af áburði. Binda 
sekkina saman á eyrunum. Ekki þarf að fjar-
lægja plastpoka ef hann er til staðar innan í 
stórsekknum. Tökum stórsekki með í söfnun 
á landbúnaðarplasti. Við mælumst til þess að 
bændur skili stórsekkjum í fyrstu söfnun síð-
sumars

Söfnun
Gott er að safna plastinu í ker eða grindur og 
vera búinn að leggja bönd undir. Fergja síðan 
plastið til að minnka rúmmálið sem mest. 
Þegar karið/grindin eru full er fargið fjarlægt, 
bundið yfir og baggi er tilbúinn.

Nokkur atriði sem nauðsynlegt er að hafa í huga við söfnunina:

Landbúnaðarplast - frágangur
Best er að ganga frá landbúnaðarplasti um 
leið og það fellur til við gegningar og hrista 
úr því hey og önnur óhreinindi. 
Hreint landbúnaðarplast má vera laust eða 
baggað. Það má ekki setja landbúnaðar-
plast inn í stórsekki.
Það er mjög áríðandi að plastið sé hreint 
og laust við aðskotahluti. Áríðandi er að leggja tvö bönd í tómt karið. Þau eru 

síðan notuð til þess að binda baggann saman. 

Ýmsar aðferðir má nota til þess að fergja, en það er 
nauðsynlegt til þess að minnka umfang baggans.

Hér að ofan má sjá dæmi um gott farg.
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Hirðing - Endurvinnsla
Plastinu er hlaðið í sérstakan söfnunarbíl sem 
pressar það saman. Í móttökustöðvum okkar 
er plastið flokkað frá og pressað í 4-500 kg. 
bagga og síðan flutt erlendis til endurvinnslu.

Tíðni safnana er oft ákveðin í samvinnu við 
sveitarfélögin og verður áhersla lögð á góða 
þjónustu.

Hleðsla í gáma til útflutnings.

• Gott samstarf við bændur er lykilatriði til þess að vel takist til. 

• Starfsmenn okkar munu gefa bændum góð ráð varðandi söfnunina. 

• Vinnum vel saman og minnkum urðun endurvinnsluefna. 

• Bönd og net mega alls ekki fara með landbúnaðarplasti í endurvinnslu.

• Landbúnaðarplast sem ekki uppfyllir kröfur um hreinleika er ekki tekið.

• Ef plastið er ekki hreint þarf að urða það með tilheyrandi kostnaði

ÁSINN
2x10 l. á sleða + karfa
Mál: 25 x 38/35 cm.

Flokkunarílát
til notkunar innan húss

Skápalausnir

TVISTURINN
2x18 l. á sleða

Mál: 31 x 46/36 cm.

ÞRISTURINN
2 x 14 l. + 1 x 8 l. á sleða

Mál: 31 x 46/36 cm.

KARFAN
1 x 8 l. fyrir lífræna söfnun.

Mál: 18 x 22/22.

2 x 60 l.
Tvær 60 l. tunnur 

á hjólavagni.

3JA HÓLFA 

3 x 11 l. Hentugt t.d. 
fyrir hótel, skrifstofur.

2JA HÓLFA 

2 x 11 l. Hentugt t.d. 
fyrir hótel, skrifstofur.

2 x 40 l.
2 x tvær 40 l. tunnur

á hjólavögnum.

2 x 90 l.
Tvær 90 l. tunnur

á hjólavagni.

FLOKKUNARBARIR

Litrík, létt og lífleg lausn. Fáanlegir í mörgum litum.

EITT HÓLF
1x20 l. Með snerti- 
eða pedalopnun.

Hringhella 6 • 221 Hafnarfjörður • Sími: 535 2510 • info@hafnarbakki.is • www.hafnarbakki.is

Allar upplýsingar í síma 535 2510
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Setjum umhverfið 
í fyrsta sæti

Bláskógabyggð
Félagsheimilið Aratunga • 801 Selfoss 

Sími: 480 3000 • www.blaskogabyggd.is 
Netfang: blaskogabyggd@blaskogabyggd.is

Félagsheimilið Borg • 801 Selfoss 
Sími: 480 5500 • www.gogg.is

Netfang: gogg@gogg.is


