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Inngangur 

Mikil vitundarvakning hefur átt sér stað að undanförnu er varðar 
umgengni almennings við landið og náttúruna. Það er skylda 
sveitarstjórna og  íbúa á hverjum tíma að leggja sitt af mörkum til að 
umgengni um náttúruna sé á þann veg að öllum sé sómi að.  Mikið hefur 
áunnist í úrgangsmálum á liðnum árum.  

 Tveggja tunnu kerfi er nú í Borgarbyggð og allir íbúar hafa tvö 
sorpílát; annars vegar ílát fyrir sorp og hins vegar ílát fyrir 
endurvinnsluhráefni. Skipulag sorphirðu má sjá á sorphirðudagatali.  

 Söfnun á rúlluplasti  nú er  skipulögð sex sinnum á ári og birtist nú á 
sorphirðudagtali í fyrsta sinn. Mikilvægt er að eigendur plastsins 
gangi frá því eins vel og mögulegt er til að tryggja að sem mest af 
því sé hæft til endurvinnslu og til að draga úr fokhættu.  

 Opnum grenndarstöðvum hefur verið fækkað í sveitarfélaginu. Því 
miður hefur umgengni við slíkar stöðvar of víða verið óásættanleg. 
Við því hefur þurft að bregðast. Oft er eins og að þurfi að læra inn á 
nýtt verklag  og breyta því samkvæmt fenginni reynslu.  

 Því hafa grenndarstöðvar verið fluttar úr sjónlínu við helstu 
umferðarleiðir til að koma í veg fyrir misnotkun þeirra. Með fækkun 
grenndarstöðva er markmiðið að auka flokkun úrgangs og draga úr 
urðun og stuðlað að ábyrgari meðhöndlun úrgangs. 

 Grenndarstöðvar eru eingöngu ætlaðar fyrir eigendur sumarhúsa, þar 
sem sorpílát og skipulögð sorphirða á almennum úrgangi er nú við 
öll heimili og heyrúlluplast sótt oftar. Rekstraraðilum ber að sjá um 
sín úrgangsmál með samningi við verktaka eða með því að skila 
úrgangi á gámastöð. 

 Unnið er að því að setja upp mannaða móttökustöð við Grímsstaði í 
Reykholtsdal og í framhaldinu í vesturhluta sveitarfélagsins. Síðan er 
sem fyrr starfrækt móttökustöð að Sólbakka 12 í Borgarnesi sem er 
opin alla daga. 

 Áfram verða skipulögð hreinsunarátök í þéttbýli og dreifbýli sem 
auðvelda íbúum að losa sig við úrgang sem ekki er unnt að losna við 
með reglubundinni sorphirðu.  

Mikils  er vert að unnið sé í góðu samstarfi milli íbúanna og 
sveitarfélagsins að þróun þessa mikla verkefnis því miklu varðar að vel 
takist til. Með því stuðla allir að framförum í umhverfismálum 
héraðsins. Ásýnd okkar góða héraðs skiptir alla miklu máli.   

 
Kveðja, Gunnlaugur A. Júlíusson 

Sveitarstjóri Borgarbyggðar  
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Allar þær umbúðir og annað sem við 
notum við daglegt heimilishald er 
unnið úr hráefnum sem eiga sér 
uppruna í náttúrunni.  Plast er t.d. 
unnið úr olíu, málmar unnir úr 
námum með tilheyrandi jarðraski og 
tré felld til að framleiða pappír og 
pappa. 

Markmiðið með endurvinnslu er að til verði hringrás hráefna. 
Hringrásin miðar að því að draga úr þörf á frumvinnslu hráefna og 
minnka þannig álag á auðlindir jarðar. Þannig má einnig draga úr því 
magni úrgangs sem þarf að urða. 

Flokkun til endurvinnslu stuðlar að aukinni hringrás hráefna og 
minni auðlindanotkun. Sem dæmi má nefna að fyrir hvert tonn af 
pappír sem fer í endurvinnslu sparast um 17 fullvaxin tré og 26.000 
lítrar af vatni. Auk þess fer mun minni orka í að endurvinna hráefni 
en við frumvinnslu þess. Endurvinnsla áls þarfnast t.d. einungis 5% 
þeirrar orku sem þarf við frumvinnslu áls. 

Það er því til mikils að vinna og hefur sveitarfélagið Borgarbyggð 
lagt sitt að mörkum í að viðhalda hringrás hráefnanna frá árinu 2010.  

Það endurvinnsluhráefni sem safnast í Grænu tunnuna fer í 
flokkunarstöð Íslenska Gámafélagsins þar sem það er flokkað og 
undirbúið til útflutnings. 

Bestu kveðjur frá starfsfólki Íslenska Gámafélagsins. 

 Mikilvægi endurvinnslu 
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 Plast er til margra hluta nytsamlegt og kemur víða við 
sögu í nútíma lifnaðarháttum. Umhverfisáhrif plasts við 
framleiðslu og förgun geta hins vegar verið afar 
neikvæð, auk þess sem þau geta haft slæm heilsufarsleg 
áhrif. Þótt ekki sé fyrirsjáanlegt að plastnotkun verði 
hætt á næstu árum, er nauðsynlegt að takmarka notkun 
á einnota plastvörum, en einnota vörur eru aldrei góðar 
fyrir umhverfið.  

 
Burðarplastpokinn er aðeins einn angi 
af þessu, en kannski sá einfaldasti að 
eiga við. Við höfum ótal aðrar lausnir 
sem kosta okkur svipað eða minna að 
nota. Má þar nefna fjölnota poka úr taui 
eða öðru endingargóðu efni og svo 
maíspokann sem er úr niðurbrjótanlegu 
efni. Með því að hætta plastpokanotkun 
má draga verulega úr neyslu á einnota 
plasti sem endar í urðun eða sem verra er, úti í náttúrunni.   

VISSIR ÞÚ? 

Að endurvinnsla á 1 
tonni af pappír sparar 

um 4.000 kwh af 
rafmagni  

VISSIR ÞÚ? 

Að endurvinnsla á 
áldós sparar rafmagn 
sem dugar fyrir 3 klst. 

notkun á sjónvarpi 

VISSIR ÞÚ? 

Að endurvinnsla á einu 
tonni af plasti sparar 

2.600 lítra af olíu 

Við hugsum áður en við hendum... 

 Fjölnota pokar 
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Yfirfull ílát geta skapað vandræði við losun. Það er 
hætta á að vargfugl komist í úrganginn eða innihald 
tunnunnar fari að fjúka um. Umfram heimilisúrgangi má 
skila á móttökustöð í Borgarnesi. 

Að vetri er ætlast til að íbúar moki frá tunnum og 
hálkuverji. Erfitt er að draga ílátin í miklum snjó auk 
þess sem hálka getur verið varasöm. 

Íbúar bera ábyrgð á sínum ílátum/tunnum og gæta þarf 
að tunnurnar fjúki ekki. Ef þörf er á er skal festa lok á 
tunnunum niður. Æskilegt er að hreinsa þau eftir 
þörfum. Það kemur í veg fyrir að óhreinindi safnist fyrir 
í ílátinu og skapi ólykt. 

 Umhirða og staðsetning íláta 

Á móttökustöð sveitarfélagsins við Sólbakka 12, er  tekið á móti  
almennu sorpi, grófum úrgangi, hreinu og lituðu timbri, pappa og 
pappír, plasti, járni og málmum, spilliefnum og steinefnum. Þarna er 
einnig að finna fatagám og nytjagám. 

Fyrirtæki greiða fyrir losun á öllum úrgangi samkvæmt gjaldskrá. 
Almenningur þarf ekki að greiða fyrir almennan heimilisúrgang. Það 
sem hins vegar flokkast ekki undir daglegan heimilisrekstur þarf 
almenningur að greiða fyrir, eins og grófan úrgang, og timbur. 
 
 
 

 

Opnunartímar 

Virkir dagar: 14:00 – 18:00  
Laugardagar: 10:00 – 14:00  
Sunnudagar: 14:00 - 18:00  

 Móttökustöðin Borgarnesi 

Gott er að hafa í huga að fjarlægð íláta frá götu sé ekki 
mikil eða valdi sorphirðufólki óþarfa álagi við hirðu. 
Best er að hafa ílát sem næst götu og í tunnuskýlum. 
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Græna tunnan er fyrir endurvinnanlegan heimilisúrgang. 

Mikilvægt er að gengið sé frá hráefninu samkvæmt 
meðfylgjandi leiðbeiningum, annars er hætt við að hráefnið 
verði óhæft til endurvinnslu og endi í urðun.  
 

ATH! Innihald Grænu tunnunnar er ekki rusl.  

Hreinsa þarf umbúðir og skola fernur. 

 

Nánari útskýringar á því sem fer í Grænu tunnuna er að finna 
í leiðbeiningum hér til hliðar. 

 Flokkun í Grænu tunnuna  

Í Gráu tunnuna fara matarleifar og úrgangur sem ekki hefur 
skilgreindan endurvinnsluferil.  
 

Dæmi; gler, bleyjur, frauðplast, umbúðir úr blönduðu 
hráefni (t.d. plastumbúðir með álfilmu sem ekki er hægt 
að skilja frá), umbúðir sem ekki er hægt að hreinsa. 
 

Gler má einnig fara með á móttökustöð og er þá notað í          
landfyllingar.  

 Flokkun í Gráu tunnuna  
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Losunardagatal 2018—Þéttbýli 

Athugið að dagatalið er birt með fyrirvara um breytingar. 

Gráa tunnan—Borgarbyggð, litlir þéttbýlisstaðir 

Græna tunnan—Borgarbyggð, litlir þéttbýlisstaðir 

Græna tunnan—Borgarnes 

Gráa tunnan—Borgarnes 
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Losunardagatal 2018—Dreifbýli 

Gráa tunnan 

Græna tunnan 

Heyrúlluplast 

Athugið að dagatalið er birt með fyrirvara um breytingar. 
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Heyrúlluplast 

Mikið fellur til af heyrúlluplasti hjá sveitarfélögum eins og 
Borgarbyggð. Þar sem urðun á plasti og brennsla heima á bæjum er 
með öllu óheimil getur verið erfitt og tímafrekt fyrir bændur að losa 
sig við plastið.  Í samningum á milli sveitarfélagsins Borgarbyggðar 
og Íslenska Gámafélagsins er gert ráð fyrir að heyrúlluplast sé sótt 
til þeirra bænda sem þess óska sex sinnum á ári. Nánari upplýsingar 
um losunardaga fyrir heyrúlluplastið má sjá á losunardagatalinu á 
síðunni hér að framan.   

Til að teljast endurvinnsluhæft þarf heyrúlluplastið að vera eins 
hreint og kostur er og laust við aðskotahluti. Ef plastið er mjög 
skítugt er ekki hægt að nýta það til endurvinnslu og það endar með 
almennu sorpi til urðunar. 

Íslenska Gámafélagið getur einnig tekið við áburðarpokum í sömu 
ferð og heyrúlluplastið er sótt. Frágangur þarf að vera góður og t.d. 
má fylla einn áburðarpoka með hreinum áburðarpokum og loka 
fyrir.  

ATH! Mikilvægt er  að blanda ekki öðru plasti saman við 
heyrúlluplastið. Baggabönd og net eru ekki endurvinnanleg og eiga 
því að fara með almennu sorpi. Baggaböndin geta fests í tækjum og 
hjólum og eru því ekki æskileg í endurvinnslu þar sem þau geta haft 
neikvæð áhrif á endurvinnsluferilinn. 



Borgarbyggð 2018 

 

Frágangur 

Endurvinnsla á heyrúlluplasti 

Til þess að heyrúlluplastið sé endurvinnsluhæft er mikilvægt að 
vanda fráganginn vel. Gott að hafa eftirfarandi atriði í huga: 

 Hrista hey og annað lauslegt úr plastinu.  

 Taka frá net og baggabönd og setja með almennu sorpi. 

 Hafa plastið hreint til að hægt sé að endurvinna það. Ef 
plastið er mjög blautt og skítugt er æskilegt að þurrka plastið í 
1-2 daga og hrista það síðan til að losa öll aðskotaefni af 
plastinu.  

 Þjappa plastinu saman í viðráðanlegar einingar.  

 Geyma heyrúlluplastið á aðgengilegum stað fyrir starfsmann 
ÍGF þegar það er sótt. Mikilvægt að velja hentugan stað 
þar sem plastið helst hreint og þurrt. 

Eftir að heyrúlluplastið hefur verið sótt til bænda, er 
það flutt til flokkunarstöðvar Íslenska Gámafélagsins 
þar sem það er  pressað í bagga og flutt til 
endurvinnslu.  

Afurð endurvinnslunnar eru litlar plastkúlur sem 
nýttar eru sem hráefni til framleiðslu á nýjum  
plastafurðum. 

Endurvinnsla á plasti hefur því í för með sér 
talsverðan umhverfislegan ávinning. Með því að 
endurvinna plast er t.d. komið í veg fyrir sóun á 
náttúruauðlindum eins og olíu, en fyrir framleiðslu á 
einu tonni af plasti þarf u.þ.b. tvö tonn af olíu. Þá 
krefst endurvinnsla á plasti einnig minni orku en 
frumvinnsla þess. Með því að endurvinna 

heyrúlluplastið sparast einnig talsvert pláss á urðunarstöðum þar sem 
plastið er umfangsmikið og þannig er líka urðunarkostnaður 
minnkaður.  

Niðurbrot plasts tekur hundruði ára og safnast á endanum upp í 
umhverfinu sem örplast og því er hagur okkar allra að ganga vel frá 
plastinu svo hægt sé að nýta það sem endurvinnsluhráefni.  
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Umhverfissvið  


