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• Af hverju að flokka til endurvinnslu?

• Brúna tunnan

• Græna tunnan

• Heyrúlluplast





Flokkun úrgangs

• Stór hluti úrgangs er 
endurvinnanlegt hráefni

• Flokkun og endurvinnsla stuðlar 
að hringrás hráefnisins
• Sparar auðlindir
• Sparar orku
• Dregur úr mengun



Urðun lífræns eldhúsúrgangs - ókostir

• Næringarefni fara til spillis

• Metanmyndun við rotnun lífræns úrgangs

• Kröfur um minnkun á urðun lífræns úrgangs (35% af heildarmagni 
þess lífræns úrgangs sem féll til 1995 árið 2020)







Jarðgerðin

Flokkun á 
heimilum -
maíspokar

Brúna tunnan
Brúna tunnan 

losuð af IGF
Bíll losaður á 

jarðgerðarsvæði

Sett í múga með 
timburkurli og 
húsdýraáburði

Múgum snúið á 
3-4 vikna fresti. 
Hitamælingar 

með sírita

Molta tilbúin 
eftir 5-6 mánuði

Moltan sigtuð

Örverumælingar
Moltan tilbúin 
til afhendingar

Nýtt sem 
jarðvegsbætir
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Vissir þú að…

... með því að jarðgera lífrænan 
eldhúsúrgang nýtast næringarefnin frá 
matarleifum til uppgræðslu og ræktunar?



Moltan er næringarrík og nýtist t.d. til 
landgræðslu og skógræktar

Myndir úr Bláfjallabrekkum fyrir og eftir notkun moltu, t.v. 2004 og t.h. 2006
Heimild UST.



Græna tunnan

• Blandaður pappír

• Bylgjupappi

• Plastumbúðir

• Smáir málmhlutir



Blandaður pappír

• Dagblöð og tímarit

• Umslög

• Skrifstofupappír

• Pappamál – tóm

• Sléttur pappi

• Bylgjupappi

• Fernur – skola!



Plastumbúðir

• Allar plastumbúðir

• Jógúrt- og skyrdósir

• Lok af kaffimálum

• Bakkar undan matvöru

• Mjúkt plast t.d. plastpokar og filma

• Allar  plastumbúðir mega fara saman

• Þurfa að vera hreinar og þokkalega þurrar



Smáir málmhlutir 

• Niðursuðudósir - hreinar 

• Krukkulok

• Sprittkertakoppar





Endurvinnsluhráefni í Grænu tunnunni





Heyrúlluplast

• Halda svörtu filmunni aðskildri

• Plastið þarf að vera hreint til að hægt sé
að endurvinna það

• Þjappa plastinu í viðráðanlegar einingar

• Geyma plastið á aðgengilegum stað
fyrir starfsfólk ÍGF þegar það er sótt.



Þetta flokkar sig ekki sjálft

• Þekkja flokkunarkerfið

• Vera öðrum fyrirmynd

Allir að róa í sömu átt og þannig næst 
góður flokkunarárangur í sveitarfélaginu


