
Innleiðing á samræmda flokkunarkerfinu



Efni dagsins

• Lagabreytingar um úrgangsmál

• Samræmt flokkunarkerfi og merkingar

• Hringrásarhagkerfið



Breytingar á þremur lögum

Meiri aðlögun að hringrásarhagkerfinu

Lög um meðhöndlun úrgangs
• Samræmt flokkunarkerfi
• Samræmdar merkingar

Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir
• Sterkari framleiðendaábyrgð á ýmsum plastvörum

Lög um úrvinnslugjald
• Úrvinnslugjald á glerumbúðir bætist við
• Sveitarfélögin fá sinn skerf



Fjögurra flokka kerfið

Sveitarfélögum og lögaðilum er gert skylt að flokka með sérsöfnun 
við íbúðarhús eftirfarandi flokka:

• Pappír og pappi
• Plastumbúðir
• Lífrænn eldhúsúrgangur
• Almennt sorp



Sérsöfnun

Söfnun þar sem úrgangsflokkum er haldið 
aðskildum eftir tegundum og eðli til að auðvelda 
tiltekna meðhöndlun



RIP Græna tunna



Grenndarstöðvar

Þá er einnig skylda á sérsöfnun á grenndarstöðvum fyrir:

• Málma
• Gler
• Textíl



Aðkoma
Úrvinnslusjóðs

Sveitarfélagið fær nú greiðslu frá
Úrvinnslusjóði fyrir sérsafnað efni:

• Plastumbúðir sem safnast í plasttunnuna

• Hluta af pappírs/pappa tunnunni

• Gler í grenndargámum

=> það er því mikilvægt að íbúar vandi sig 
við að flokka



Reynslumiklir flokkarar 
í Flóahreppi

• 3 tunnu kerfið innleitt 2008

• Helsta breytingin með 4 
tunnunni er að plast og pappír
fara í sitthvora tunnuna og 
málmar á grenndarstöð



Pappír og pappi

• Skrifstofupappír

• Dagblöð og tímarit

• Gluggaumslög 

• Fernur - Skola, skola, skola!

• Sléttur pappi



Plast

• Allar plastumbúðir
• Bakkar undan matvöru

• Mjúkt litað plast

• Pokar

• Annað plast

Þarf að vera hreint og 
þokkalega þurrt 

Skola – Hrista - Flokka



Ávextir
Grænmeti
Brauð
Egg og eggjaskurn
Kjöt (eldað)
Fiskur (eldað)
Tepokar 
Kaffikorgur
Hrísgrjón





Málmar

• Niðursuðudósir - hreinar

• Krukkulok

• Sprittkertakoppar



Gler

• Gler án skilagjalds

• Gler krukkur

• Glerflöskur



Textíll

• Fatnaður

• Lín

• Efnisbútar



Lína 2022

• Flokkar efnið úr Grænu
tunnunni

• Vinnsluhraðinn allt að
fimmfaldur

• Vinnsluhraði mun aukast með
sérsöfnun pappírs og plasts



Stjáni er á leiðinni

• Mun taka við grófum
óflokkuðum úrgangi

• Hakkar hráefnið og flokkar
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HÆTTUM AÐ URÐA! 



Almennt sorp í 
Flóahreppi

• Árið 2021 féllu til um 139,5 tonn
af almennu sorpi frá Flóahreppi

• Úr þessu magni var hægt að
nýta orkuna til að framleiða
rafmagn fyrir 25 heimili í eitt ár



Stór hluti úrgangs er
endurvinnanlegt hráefni

Flokkun og endurvinnsla

stuðlar að hringrás hráefnisins

• Sparar auðlindir

• Sparar orku

• Dregur úr mengun

• Dregur úr urðun

Endurvinnum!



Hvernig næst árangur?

• Allir taka þátt!

• Góð flokkunarstemning meðal íbúa

• Leita til ÍGF ef upp koma vafaatriði



Ekki vera þessi gaur





Skilagjaldsskyldar umbúðir

• Gosflöskur

• Gos og öldósir

• Vínflöskur



Perur 
• Geta innihaldið spilliefni

• Flúrperur

• Sparperur

Raftæki
•Ber að halda sér og skila til 

endurvinnslu



Hættuleg umhverfinu
Hafa áhrif á heilsu manna og dýra
Fargað eða eytt á viðurkenndan hátt 
hjá aðilum sem hafa starfsleyfi til 
slíkrar meðhöndlunar.

• Efnavörur
• Umbúðir undan hættulegri 

efnavöru
• Olíumengaður úrgangur (tuskur)

Spilliefni
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