
Áætlun 2009 – 2011

Breyting á hirðu- og flokkunarkerfi sorps



Ákvarðanataka nefnda og ráða
11. júní 2008 umhverfisnefnd fjallar um stefnuræðu bæjarstjóra.
19. júní 2008 bæjarstjórn samþykkir að skipa starfshóp.
7. júlí 2008 skipar bæjarráð þrjá aðila í starfshópinn.
1. september 2008 erindisbréf nefndarinnar samþykkt í bæjarráði.
4. september 2008 erindisbréfið samþykkt í bæjarstjórn.
22. september 2008, 1. fundur starfshóps.
31. mars 2009, starfshópurinn skilar af sér skýrslu.
22. apríl 2009, umhverfisnefnd leggur til við bæjarstjórn að farið 

verði eftir tillögum nefndarinar.
7. maí 2009, bæjarstjórn samþykkir að unnið verði eftir þeim línum
sem lagðar eru í skýrslunni. Skýrslan verði þannig rammi utan um 
nýja stefnumótun í málaflokknum.  Bæjarstjórn felur bæjarstjóra að
vinna aðgerðaráætlun sem byggi á forsendum skýrslunnar. 
Áætlunin verði lögð fyrir bæjarstjórn til samþykktar.



Brennanlegt sorp

Almenningur Fyrirtæki

Flokkaður úrgangur
Endurnýting Sent til

endurvinnslu

Óbrennanlegt
sorp

Urðun

Gámasvæði

Eftirlitslaust

Funi Sorpeyðingarstöð



Ókostir við núverandi kerfi:
Fólk er ekki vant því að flokka úrgang og 
flokkar því ekki rétt
Slæm flokkun eykur kostnað við sorpeyðingu
Verðmæt efni fara til eyðingar sem hægt er að 
fá greitt fyrir
Miklar fjarlægðir til næsta endurvinnslufasa
Mætti vera meiri samvinna á milli aðila







Væntingar með nýju kerfi:
Minnka sorp/kostnað
Betri yfirsýn yfir flokkun
Brenna allt sem hægt er
Færri ferðir með gáma
Betri flokkun = meiri tekjur vegna 
endurnýtanlegra efna
Útrýma hugmyndum fólks um “ljóta” sorpgáminn
Einfalda flokkun til að ná sem bestum árangri
Að hægt sé að fækka hirðuferðum fyrir venjulegt 
heimilissorp úr 1x í viku í 10-14 daga fresti
Að með því að skapa þessi skilyrði, muni fólk 
eflast í að vera umhverfisvænt ☺
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Heimilisorpi er safnað reglulega (tveggja vikna 
fresti) með sorphirðubíl
Grenndargámum verður komið fyrir við 
verslunarkjarna þar sem fólk getur losað sig 
við flokkuð efni frá heimilum
Guli pokinn undir óbrennanlegt verður ekki 
notaður lengur þar sem það sem áður fór í 
hann fer nú í grenndargám
Allt annað sorp frá heimilum og smærri 
fyrirtækjum fer í gám fyrir óflokkað sorp eða í 
móttökustöð Funa
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Kynning á sorppokagjaldi til almennings

undirbúningur breyting nýtt kerfi

Undirbúningur á sorppokum /tilraun

1.okt 2010



Ólögleg losun utan móttökustöðva
“Sorpferðamennska” til nágrannabæjanna
Misnotkun á sorptunnum á opnum svæðum
Misnotkun á grenndargámum
Sumarhúsaeigendur/gestir sem eru utan 
sveitarfélagsins




	Sorpmál Ísafjarðarbæjar
	Slide Number 2
	Núverandi fyrirkomulag
	Flokkun
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Flokkun	
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Nýtt kerfi
	Slide Number 11
	Tímalína
	Áhætta/Óleyst
	Takk fyrir

