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Almennar upplýsingar
Sveitarfélagið Flóahreppur varð til í febrúar árið 2006 er Hraungerðishreppur,
Gaulverjabæjarhreppur og Villingaholtshreppur sameinuðust í eitt sveitarfélag.
Stærð sveitarfélagsins eftir sameiningu er um 289 km2 . Íbúafjöldi í Flóahreppi
var 639 þann 10.12.2013 (Hagstofan, 2013).

Staðsetning skrifstofu sveitarstjórnar:
Flóahreppur
Þingborg
801 Selfoss
Sími: 480-4370
Fax: 482-3261
Heimasíða: www.floahreppur.is
Netfang: floahreppur@floahreppur.is

Umsjón með gerð handbókarinnar:
Íslenska Gámafélagið
Gufunesi
112 Reykjavík
Sími: 577-5757
Fax: 577-5758
Skrifstofa og sími eru opin frá 08:00 - 17:00.
Um helgar er opið fyrir vaktsíma 840-5757.
Heimasíða: http://www.gamur.is
Netfang: gamur@gamur.is
Þjónustu- og markaðssvið: gislih@gamur.is
Umhverfis- og ráðgjafasvið: birgir@gamur.is
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Árangur af flokkun í Flóahreppi

Magn sorps í Flóahreppi 2013
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Árangur af flokkun í Flóahreppi
Skipting flokka í Flóahreppi 2013
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Árangur af flokkun í Flóahreppi
Taflan hér að ofan sýnir árangur af flokkun í Flóahreppi fyrir árin 2012 og
2013. Eins og sést hefur tekist að draga umtalsvert úr úrgangi sem fer til
urðunar eða um 50%. Heldur dró úr flokkun í grænu tunnuna árið 2012 en íbúar
hafa tekið við sér og aukið flokkunina um 4% á árinu 2013. Brúna tunnan
stendur í stað milli ára, en lífræna flokkun má auka í sveitarfélaginu.
Heyrúlluplastsöfnunin hefur aukist á milli ára en hún var um 22% árið 2010 um
27% 2011 og svo 29% 2012. Aftur hefur dregið úr magni heyrúlluplasts, en
það er um 25% af heildinni.
Enn eru tækifæri til þess að draga úr urðun. Hægt er að bæta flokkun í Grænu
tunnuna, en mest hefur borið á að flokkun í hana sé ábótavant. Þá má auka við
lífræna úrganginn til þess að sporna frekar við þeim úrgangi sem endar í urðun.
Það er ánægjulegt að sjá hve bændur eru duglegir að safna heyrúlluplasti. Þá er
frágangurinn ágætur og margir búnir að koma sér upp góðu kerfi við geymslu á
filmunni.
Betri flokkun - minni urðun
Með aukinni flokkun er stuðlað að minni urðun og meiri endurvinnslu. Þeir
sem fylla grænu ílátin geta nú fengið stærri ílát undir endurvinnanleg hráefni.
Við hvetjum íbúa til þess að nýta sér það til að auka enn frekar
endurvinnsluhlutfall í sveitarfélaginu.
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Græna tunnan - Endurvinnanlegt
Endurvinnanlegt sorp - Græna tunnan
Allir íbúar Flóahrepps eru með græna tunnu við heimili
sitt undir þann hluta heimilissorpsins sem er
endurvinnanlegur.
Mikilvægt er að gengið sé frá hráefninu samkvæmt
meðfylgjandi leiðbeiningum, annars er hætt við að
hráefnið verði óhæft til endurvinnslu og endi í urðun.
Nánari útskýringar á því sorpi sem fer í Grænu tunnuna
er að finna í leiðbeiningum á blaðsíðu 14 og svo á
www.flokkarinn.is.
Það sem fer í Grænu tunnuna er eftirfarandi:

Dagblöð
Tímarit
Bæklingar
Skrifstofupappír
Bylgjupappi
Fernur/Sléttur pappi
Plastumbúðir
Minni málmhlutir
Jólapappír

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Beint í tunnuna
Beint í tunnuna
Beint í tunnuna
Beint í tunnuna
Beint í tunnuna
Í glærum poka*
Í glærum poka
Í glærum poka
Í glærum poka

Hreinsið umbúðir vel og skolið fernur

- ATH Rafhlöður og gler má ekki setja í Grænu tunnuna
heldur skila á gámasvæði.
* Sé t.d. ferna fyllt með samanbrotnum fernum/sléttum pappa má spara pokann
og setja þær beint í tunnuna.
Með því að flokka heimilissorp minnkar þú rúmmál þess sorps sem þarf að
urða. Það sparar landrými á urðunarstöðum umtalsvert. Niðurbrot er afar hægt
við aðstæður eins og eru á Íslandi. Einnig er vert að líta til þess hversu miklu
munar í orkusparnaði, efniskostnaði o.fl. þáttum í endurvinnslu, t.d. á málmum
og pappír. Með því að flokka sorp leggur þú þitt af mörkum. Þannig getum við
skilað landinu hreinu og fallegu til komandi kynslóða.
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Gráa tunnan - Almennt sorp
Almennt sorp er í raun blandaður úrgangur
frá fyrirtækjum og heimilum. Þetta er að
mestu úrgangur sem ekki getur flokkast í
skilgreindan endurvinnsluferil og er þar af
leiðandi óendurvinnanlegt. Dæmi um
almennt sorp frá heimilum er t.d. gler,
bleiur, umbúðir úr blönduðu hráefni
(t.d. plastumbúðir með álfilmu sem ekki
er hægt að skilja frá), umbúðir sem ekki
er hægt að hreinsa o.fl.
Almennt heimilissorp er sett í Gráu tunnuna en hún er losuð einu sinni í
mánuði. Nákvæmar dagsetningar má finna á sorphirðudagatali aftar í þessu riti
sem og á heimasíðu sveitarfélagsins. Innihaldið í Gráu tunnunum er eina sorpið
sem fer til urðunar eða brennslu.

Brúna tunnan - lífrænn eldhúsúrgangur
Hluti af því sorpi sem fellur til á heimilum
er lífrænn úrgangur. Lífrænn úrgangur er
sá úrgangur sem er niðurbrjótanlegur af
örverum (með eða án tilkomu súrefnis) t.d.
matarleifar. Lífrænum úrgangi er hægt að
breyta í jarðvegsbæti eða moltu með
jarðgerð. Jarðgerðin felst í því að lífrænum
eldhús- og garðaúrgangi er blandað saman
í ákveðnum hlutföllum í jarðgerðarvél sem
umbreytir úrgangnum í fyrirtaks áburð eða
næringarríkan jarðveg. Afurðin er nefnd jarðvegsbætir og/eða molta. Moltan
hefur ýmsa kosti framyfir önnur efni sem notuð eru til áburðar og
jarðvegsbætingar. Góð molta er rík af
næringarefnum og ákjósanlegum örverum
sem bæta eðliseiginleika jarðvegs og draga úr
sjúkdómahættu hjá plöntunum. Hún er mjög
rík af moldarefni (humus), sem eykur heldni
jarðvegsins á næringarefnum, og hún hefur
einnig ákjósanlega rafleiðnieiginleika, er laus
við
illgresisfræ
og
virkar
sem
köfnunarefnisforði.
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Brúna tunnan - lífrænn eldhúsúrgangur
Í Brúnu tunnuna má setja alla matarafganga úr eldhúsinu s.s:

Ávexti

Brauð

Grænmeti

Hrísgrjón

Kjöt og fisk

Kaffikorgur

Eggjaskurn

Ostur

Einnig má setja í brúnu tunnuna annan lífrænan heimilisúrgang eins og: tepoka,
pasta og eldhúspappír sem notaður hefur verið til að þurrka upp matvæli.

Lífrænn úrgangur losaður og hráefnunum mokað í jarðgerðarvél!

Hráefnið jarðgerist í vélinni og hrámoltan er tilbúin eftir 2 vikur
Íbúar Flóahrepps setja allar matarleifar í jarðgerðarpokana (maíspoka) sem fást
m.a. hjá Íslenska Gámafélaginu og öllum helstu matvöruverslunum á svæðinu.
Þegar pokinn er orðinn fullur er bundið fyrir og hann settur í Brúnu tunnuna.
Íslenska Gámafélagið losar Brúnu tunnuna á fjórtán daga fresti yfir
sumartímann en einu sinni í mánuði yfir vetrartímann og jarðgerir úrganginn í
jarðgerðarvél á gámasvæði sveitarfélagsins. Afurðin er nýtt til uppgræðslu í
sveitarfélaginu.
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Á opnunni er sorphirðudagatal sem má
rífa úr bókinni og hengja upp!

Grípið hér og rífið

Rífið varlega svo bókin skemmist ekki

Á opnunni er sorphirðudagatal sem má
rífa úr bókinni og hengja upp!

Grípið hér og rífið

Rífið varlega svo bókin skemmist ekki

Vantar þig pláss?
Eitthvað hefur borið á að Græna tunnan sé ekki
nægjanlega rúmgóð fyrir stærri heimili og duglega
flokkara.
Íslenska
Gámafélaginu
og
sveitarfélaginu langar að bregðast við því og
bjóða íbúum stærri ílát fyrir endurvinnanleg
hráefni. Tilgangurinn er að gera fólki kleyft að
koma frá sér endurvinnanlegum hráefnum og
koma þeim til endurvinnslu. Við hvetjum íbúa til
að hafa samband í 577 - 5757 og panta stærra ílát
hjá þjónustuveri okkar.

Pantaðu stærra ílát í dag:

S: 577-5757
Kynningar til íbúa Flóahrepps
Íslenska Gámafélagið í samstarfi við Flóahrepp mun fara í heimakynningar til
íbúa með vorinu. Dagsetningar verða auglýstar betur síðar. Kynningarnar eru
hugsaðar þannig að íbúar geta nýtt sér þekkingu starfsmanna Íslenska
Gámafélagsins til þess að bæta flokkunina í sveitarfélaginu. Íbúum gefst kostur
á því að ræða almennt um flokkunarmál við starfsmenn Íslenska
Gámafélagsins. Íslenska Gámafélagið leggur mikið upp úr því að ná góðum
árangri í flokkun, umhverfisins vegna. Þar skiptir lykilmáli að allir leggist á eitt
um að vanda flokkunina og halda gæðum hráefnisins sem bestum. Það eykur
endurvinnslugildi hráefna og ýtir undir sparnað fyrir sveitarfélagið.
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Hvernig er hráefnið endurunnið?
Fernur og sléttur pappi
Þegar hráefnið kemur til flokkunarmiðstöðvar
Íslenska Gámafélagsins er það flokkað sér og sett í
pressu sem baggar fernur og sléttan pappa í 800 kg
bagga. Að því loknu er þeim hlaðið í gám, hann
innsiglaður og komið áleiðis til endurvinnsluaðila.
Þegar við komuna er pappinn flokkaður eftir eiginleikum og gerð. Þegar það er
búið eru hægt að fara að hefja endurvinnsluna. Það er gert í eftirfarandi stigum:








Böggunum er komið fyrir í svokölluðum blandara, einskonar
risastór heimilisblandari.
Vatni er blandað við hráefnið.
Blandan er hrærð í 20 mínútur.
Þetta ferli brýtur niður umbúðirnar í grá-brúna hræru.
Álið og plastfilman eru skildar frá pappatrefjunum.
Trefjarnar eru nýttar áfram til að búa til nýjar pappavörur.
Það sem eftir er af plasti og áli er hægt að nota í húsgagnagerð,
orkuvinnslu (brennsla) eða aðskilja það í hreint ál og
paraffinolíu.

Dagblöð, tímarit og gæðapappír
Fyrsta skrefið í endurvinnslu á pappír er að ná burtu
bleki. Blöðin eru sett í bað með blekhreinsi. Eftir að
blekið er leyst upp fara blaut blöðin í hreinsunarferli.
Þar eru allir aðskotahlutir teknir frá eins og hefti,
bönd og annað. Þrátt fyrir hreinsunarferlið er
pappírinn ekki jafn hvítur og sterkur eins og þegar
hann var nýr. Næsta skref er því að bleikja pappírinn til að fá hann hvítan og
lausan við öll litarefni. Á meðan á því ferli stendur er litlu magni af nýjum
viðarmassa bætt í hræruna. Þá er pappírinn farinn að taka á sig sína réttu mynd.
Hann er orðinn laus við blek og orðinn nógu sterkur til að hægt sé að móta hann
aftur. Þá er pappírnum komið fyrir í vökvavindu sem dregur mest af öllum
vökva úr. Að því loknu er pappírinn straujaður og pressaður í nýjan pappír.
Honum er svo rúllað upp í stórar rúllur og er þá tilbúinn til notkunar á nýjan
leik.
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Hvernig er hráefnið endurunnið?
Málmar
Endurvinnsla á málmum er ævaforn aðferð. Menn hafa frá
örófi alda brætt málma upp aftur til að búa til nýja muni.
Málmurinn er flokkaður eftir eðli og tegund. Þegar búið er
að því er hægt að endurvinna hann á nýjan leik. Þegar
stáldósir koma til endurvinnslu eru dósirnar tin hreinsaðar,
en tin er endurunnið sér. Þegar stálið er orðið hreint er það
fært í bræðsluofn sem bræðir þær upp aftur og leysir upp t.d. liti sem eru á
dósunum. Eftir að stálið hefur verið brætt upp er því hellt í vél sem býr til
stálplötur. Þegar stálið er komið í plötuform er hægt að móta það í nýjar vörur
eins og stáldósir, bílahluti eða byggingarefni. Hægt er að endurvinna stál að
eilífu án þess að það tapi gæðum eða styrk.
Plast
Margir velta fyrir sér hvernig plast er endurunnið. Plast
flokkurinn inniheldur nefnilega fleiri en eina gerð af plasti.
Mismunandi gerðir hafa mismunandi eiginleika og
bræðslumark. Þess vegna þarf að flokka plastið vel áður en
að það er unnið með það frekar. Þegar plast fer til
endurvinnslu er rusl og óhreinindi flokkuð frá. Því næst er
plastið þvegið og mulið niður í smáar flögur. Í flottanki eru aðskotahlutir teknir
frá með að nýta mismunandi eðlisþyngd þeirra. Flögurnar eru því næst
þurrkaðar, bræddar upp og formaðar í litlar perlur. Markaður fyrir endurunnar
plastperlur eins og PET og HDPE, eru stöðugur og eftirspurn eykst. Hægt er að
bræða perlurnar upp á nýjan leik og móta úr þeim nýjar vörur.
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Gámasvæði Íslenska Gámafélagsins
Gámasvæði Íslenska Gámafélagsins á Selfossi var opnað á haustdögum 2010.
Á gámasvæðinu er m.a. tekið á móti þeim flokkum sem sýndir eru hér að
neðan. Meðal viðskiptavina gámasvæðisins eru heimili, fyrirtæki og bændur í
Árborg og nærsveitarfélögum.
Íbúar og sumarhúsaeigendur í Flóahreppi geta skilað allt að 50 kg af blönduðu
heimilissorpi fyrir hvert heimili/sumarhús, á mánuði á gámasvæðið án gjalds.
Fyrir grófan úrgang, timbur og annað sem fellur til vegna framkvæmda er greitt
samkvæmt gjaldskrá. Til að auðvelda viðskipti við gámasvæðið hefur verið
gefið út klippikort. Kortið er fyrirframgreitt og gildir fyrir allt að 3m3.
Það er markmið Íslenska Gámafélagsins að koma sem mestu af því sem kemur
inn á gámasvæðið til endurvinnslu. Í töflunni hér að neðan má sjá hvaða flokkar
eru gjaldfrjálsir. Það er að sjálfsögðu allra hagur að flokka úrganginn áður en
komið er á stöðina en það getur lækkað kostnað við förgun.

Flokkurinn er gjaldskyldur
Flokkurinn er gjaldfrjáls
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Rúllubaggaplast
Mikið fellur til af rúllubaggaplasti í sveitarfélögum eins og
Flóahreppi. Samkvæmt mengunarreglugerð er urðun á plasti
og brennsla heima á bæjum með öllu óheimil og því getur
verið erfitt og tímafrekt fyrir bændur að losa sig við plastið.
Til að auðvelda bændum að halda umhverfi sínu snyrtilegu
býður Íslenska Gámafélagið upp á þá þjónustu að sækja
rúllubaggaplast heim til bænda þeim að kostnaðarlausu.
Plastinu er síðan komið til endurvinnslu og þannig er komið
í veg fyrir að það valdi mengun.
Til að rúllubaggaplast teljist endurvinnsluhæft þarf plastið að vera eins hreint
og kostur er og laust við aðskotahluti. Einnig er mikilvægt að blanda ekki öðru
plasti saman við rúlluplastið. Baggabönd og net mega ekki fara saman við þar
sem þau eru úr öðru og ólíku efni. Vinsamlegast setjið plastið ekki í
áburðarsekki því það getur valdið vandræðum við að hirðingu plastsins.
Upplýsingar um tímasetningar plastsöfnunar er að finna á sorphirðudagatalinu.
Allt plast sem safnast úr Flóahreppi fer til endurvinnslu. Við endurvinnsluna er
plastið tætt, þvegið og þurrkað áður en það fer í endanlega endurvinnslu. Afurð
endurvinnslunnar eru litlar plastkúlur sem notaðar eru sem hráefni í allskyns
vörur úr plasti. Þannig er ekki útilokað að heyrúlluplastið úr Flóanum skili sér
aftur sem vegstika eða jafnvel stuðari á bíl.

Gott er að hafa eftirfarandi atriði í huga við
frágang plastsins:
Hristið hey úr plastinu.
 Plastið skal vera laust við aðskotahluti s.s.
baggabönd, snæri, net og annað slíkt.
 Þjappið plastinu saman í viðráðanlegar einingar.
 Geymið plastið á þurrum og skjólgóðum stað.
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Unnið af Íslenska Gámafélaginu fyrir Flóahrepp.

