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Sorpmálin snúast um samvinnu

Sorpmálin snúast um samvinnu
Á síðasta ári fór fram útboð Ísafjarðarbæjar á sorphirðu og förgun. Eitt af markmiðum 
útboðsins var að draga úr keyrslu með sorp úr sveitarfélaginu. Kostnaður við að keyra 
sorpi til urðunar er umtalsverður og urðun á heimilssorpi fylgir sóðaskapur sem hefur 
neikvæð áhrif á umhverfi og náttúru. 
Hækkun á sorpförgunargjaldi árið 2017 var meðal annars vegna þess að meira magn af 
sorpi fór til urðunar en gert var ráð fyrir í síðasta sorpsamningi. Til þess að bregðast við 
halla á þessum málaflokki varð að hækka sorpförgunargjald.

Minnkum magnið
Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar lagði áherslu á að ekki væri hægt að hækka sorpgjöld á 
íbúa endalaust heldur þyrfti að bregðast við á annan hátt – og þá fyrst og fremst að keyra 
minna sorpi til urðunar. Hvernig gerum við það? Með því að endurvinna og endurnýta 
meira og það mun ekki takast nema með sameiginlegu átaki íbúa og sveitarfélags.
Ísafjarðarbær er umhverfisvottað sveitarfélag ásamt öðrum sveitarfélögum á Vestfjörðum. 
Við viljum standa undir þeirri ábyrgð sem felst í umhverfisvottun og fara eftir þeim reglu-
gerðum sem gilda um förgun úrgangs. Í nýrri aðgerðaráætlun í loftslagsmálum 2018-2030 er fjallað um urðunarskatt og samkvæmt henni 
er stefnt að banni við urðun lífræns úrgangs. Með samstilltu átaki okkar allra þá getum við í Ísafjarðarbæ verið til fyrirmyndar í þessum 
efnum, sparað urðunarkosnað og vonandi lækkað gjöld.

Moltugerð hefst
Að loknu útboði náði Ísafjarðarbær hagstæðum samningi við Gámaþjónustu Vestfjarða um sorphirðu og förgun á sorpi. Almennt heimilissorp er 
hirt tvisvar í mánuði, endurvinnsluefni tvisvar í mánuði og lífrænt sorp verður tekið tvisvar í mánuði frá og með 15. september. Gámaþjónusta 
Vestfjarða mun svo hefja moltuvinnslu á svæðinu og íbúar geta því fengið moltu árið 2019. 

Hringrás hráefnanna
Saman getum við lækkað kostnað við urðun sorps og hlíft náttúrunni við frekari sóðaskap með því að endurvinna og endurnýta það hráefni 
sem kjósum að nota ekki. Markmið endurvinnslu er að búa til hringrás hráefna, flokka þau og endurnýta og draga þannig úr skaðlegum 
áhrifum á umhverfið og minnka álag á auðlindir jarðar.

Nýtum nytjamarkaðina
Með því að kynna okkur endurvinnsluflokka Gámaþjónustunnar og kynna þá einnig fyrir gestum okkar og breyta viðhorfum gagnvart rusli og 
neysluvenjum getum við í sameiningu haft áhrif á útgjaldaliði sveitarfélagins. Að auki tökum við þátt í að skapa verðmæti og hlífa vistkerfum 
og auðlindum jarðar við stigvaxandi neysluþörf.

Á Facebooksíðunni Ísafjarðarmarkaðnum og í nytjamarkaði Hvestu getum við framlengt líftíma hluta sem við höfum ekki not fyrir lengur og 
með markvissri og agaðri sorpflokkun getum við forðað hráefnum frá því að verða mengunarvaldur í náttúrunni.
Hjálpumst að við að gera umhverfið okkar betra. Hugsum um náttúruna og okkur sjálf í samhengi og tökum ábyrgð. 
Flokkum og endurvinnum. 

Ávarp formanns umhverfis- og framkvæmdanefndar
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           Nanný Arna Guðmundsdóttir 
          formaður umhverfis- og framkvæmdanefndar  



Tunna fyrir efni 
til endurvinnslu
Frá árinu 2010 hafa íbúar Ísafjarðarbæjar átt mögu-
leika á því að flokka og safna efni sem er hægt að 
endurvinna í tunnu sem er við hvert heimili. Árangur 
af söfnuninni  hefur ekki verið í samræmi við önnur 
sveitarfélög sem bjóða íbúum upp á sömu þjónustu, 
einungis skilar sér um 15% af úrganginum í 
heimilistunnuna. Besti árangur sem hefur náðst við 
söfnun efna til endurvinnslu, þar sem sveitarfélag 
býður upp á sömu þjónustu er yfir 25% af úrgang-

inum úr heimilistunnunni er efni sem hægt er að endurvinna. Það eru fáar skýringar 
á slökum árangri aðrar en þær að almenn þátttaka íbúanna er dræm og einnig vegna 
skorts á fræðslu og upplýsingagjöf til íbúanna frá sveitarfélaginu. 

Til að vel takist til með flokkun og söfnun á efni til endurvinnslu þurfa allir að fylgja þeim 
leiðbeiningum sem gilda fyrir söfnun á blönduðu efni, sem er pappír og plast í sömu 
tunnu. Efnið verður að vera hreint og ómengað af matarleifum. Allt efni sem safnað er í 
tunnuna er síðan handflokkað af starfsmönnum Gámaþjónustunnar í eftirfarandi flokka 
og flutt erlendis til frekari vinnslu:

• Dagblöð og tímarit. 
• Mjólkurfernur og annar pappír.
• Bylgjupappi.
• Plastumbúðir, pokar, filma og brúsar.
• Niðursuðudósir og lok af glerkrukkum. 

Endurvinnslutunnan, sem er 240 l, er útbúin með innra hólfi sem er um 60 l. Dagblöð, 
tímarit, mjólkurfernur og annar pappír fer laust í tunnuna. Málmum er komið fyrir í 
plastpokum og settir í innra hólfið ásamt plastumbúðum og brúsum. Plastfilmum og 
plastpokum skal pakka í plastpoka  og setja þannig í hólfið til þess að koma í veg fyrir 
að plastið fjúki.
Ef innra hólfið er orðið fullt er betra að setja plastpoka og plastfilmur, sem áður er búið 
að setja í poka, með pappírnum í sjálfa tunnuna.   

Árangur við söfnun á flokkuðu efni til endurvinnslu ræðst mjög af því hvernig íbúar 
umgangast flokkunartunnuna. Helsta ástæða þess að ekki er hægt að flokka efnið er 
sú að ákveðin hluti þeirra sem taka þátt í verkefninu eru ekki að skila efninu í tunnuna 
í samræmi við leiðbeiningar. Alltof mikið er um það að efnið sé mjög óhreint, blandað 
úrgangi sem á að fara í ruslatunnuna, gler, fatnaður og hlutir sem eru ekki umbúðir. 

Það hefur borið töluvert á því að íbúar setji stranglega bönnuð efni efni í flokkunartunnuna. 
Hafa verður hugfast að það er fólk sem handflokkar allt efnið. Það er ekki skemmtilegt 
fyrir starfsfólkið að flokka frá matarleifar og barnableyjur ásamt glerbrotum, sem er 
mjög hættulegt og skapar mikla slysahættu. Ef íbúi er í vafa um flokkun á efni þá látum 
við flokkunartunnuna alltaf njóta vafans og setjum efnið í almennu tunnuna undir rusl.  

Hirðing á flokkunartunnu er á tveggja vikna fresti. Með þessu fyrirkomulagi á að nást 
mjög góður árangur í söfnun á hreinu endurvinnsluefni til flokkunnar. Stærri umbúðir 
sem ekki komast í flokkunartunnuna þurfa íbúar að skila flokkuðu í móttökustöð Funa í 
sérmerkta gáma undir viðkomandi efni.   

Markmið Íbúa Ísafjarðarbæjar ætti að vera sambærilegt við það sem önnur sveitarfélög 
eru að ná, að endurvinnsluefni sem flokkað er frá heimilisúrganginum sé meira en 25% 
af heildar heimilisúrganginum. 

Með samstilltu átaki um ábyrga flokkun og betri upplýsingagjöf til íbúa um árangur 
söfnunar og þau atriði sem íbúar geta bætt í flokkun sinni til að betri árangur náist. 

Garðhúsgögn Sprautur/SpiliefniGler

Fatnaður/Tuskur Óhreinar umbúðir Matarleifar

Bylgjupappi

Dagblöð og tímarit

Mjólkurfernur

Málmar

Plastbrúsar, dósir, pokar og filmur
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Má fara í tunnu:

Má m.a. ekki fara í tunnu:



Íbúum Ísafjarðar er boðið upp á sérstaka Endurvinnslutunnu. Í hana má setja 6 flokka 
af endurvinnanlegum efnum, sjá leiðbeiningar hér að neðan. Það er full ástæða til að 
hvetja íbúa Ísafjarðar til þess að nýta sér þessa lausn og stuðla þannig að aukinni endur-
vinnslu í sveitarfélaginu.
Gámaþjónusta Vestfjarða ábyrgist að allt innihald Endurvinnslutunnunnar fari til endur-
nýtingar og urðun sparast. 

Ekki gler vegna slysahættu við flokkun! 
No glass due to accident risk when sorting!

Uprzejmie prosimy  nie wrzucać szkła do kosza sortowniczego 
z powodu niebezpieczeństwa podczas sortowania!

Dagblöð og tímarit.
Newspapers & magazines.
Gazety i czasopisma.

Pappír, bæklingar, umslög og 
ruslpóstur.
Office paper/envelopes & junk mail.
Papier biurowy, koperty i papiery 
pocztowe, czasopisma reklamowe.

Sléttur pappi/bylgjupappi s.s. 
hreinir pizzukassar og 
morgunkornspakkar.
Cardboard & non corrugated 
cardboard. Clean pizza boxes.
Kartony: czyste opakowania po pizzy 
oraz płatkach śniadaniowych.

Málmar s.s. skolaðar niðursuðudósir og lok 
af glerkrukkum.
Metals for example cans & jar lids.
0dpady blaszane: puste puszki, zakrętki od 
słoików.

Fernur, skolaðar og samanbrotnar. 
Beverage ctns, clean & folded.
Kartony po mleku (muszą być 
czyste i złożone razem).

Plastefni, s.s. brúsar, plastfilma, plastdósir, 
plastpokar, frauðplast, plast utan af áleggi 
og plastöskjur. Skola þarf efnið og losa 
tappa af brúsum.
Plastic emballage, bags, clean and remove 
tap if included.
Plastykowe opakowania po żywności i 
steropianowe prosimy opłukać jeśli jest potrzeba 
oraz  butelki odkręcone.

EftirfarandiflokkamásetjalausaíEndurvinnslutunnuna
eðaíglærumpokum:
TheRecycleBinacceptsthefollowingmaterialsdirectly
tothebinorinclearplasticbags:
Następującerzeczydosortowaniaproszęwrzócaćluzem
lubwprzezroczystychworkach:

Endurvinnslutunnan
The Recycle Bin    Kosz sortowniczvy

Í hólf

Í tunnu
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Sorp til urðunar 
Í almennu tunnuna má setja:

Flokkunarílát
til notkunar innan húss

ÁSINN

2 x 10 l. á sleða + karfa
Mál: 25 x 38/35 cm.

TVISTURINN

2 x18 l. á sleða
Mál: 31 x 46/36 cm.

ÞRISTURINN

2 x 14 l. + 1 x 8 l. á sleða
Mál: 31 x 46/36 cm.

1 x 8 l. KARFA

Fyrir lífræna söfnun
Mál: 18 x 22/22.

2 x 60 l. á vagni

Mál: 56 x 56/66 cm.

3 x 11 l. 

Mál: 25 x 47/44 cm.

2 x 11 l.

Mál: 25 x 31/44 cm.

2 x 40 l. á vagni

Mál: 38 x 66/66 cm.

2 x 90 l. á vagni

Mál: 84 x 56/66 cm.

FLOKKUNARBARIR

 Fáanlegir í mörgum litum. Mál: 38 x 39/93 cm.

EITT HÓLF 20 l.

Með snerti/pedalopnun.
Mál: 26/59 cm.

Allan almennan heimilisúrgang, matarsmita›an pappír og plast. Einnig glerílát, 
ryksugupoka, bleyjur og dömubindi, úrgang frá gælud‡rahaldi. 
Almenna tunnan ver›ur losu› á tveggja vikna fresti.

Sorptunnur
Æskilegt er að sorpílátin séu staðsett fyrir framan hús eða í sérstökum sorpgeymslum 
en passa þarf uppá að aðgengi fyrir losanir séu eins og best verður á kosið. Festingar 
á tunnunum þurfa að vera þannig að auðvelt sé að losa þær og ganga frá þeim aftur. 
Íbúum er skylt að moka snjó frá sorpílátum.
Losunardagar geta hliðrast til vegna veðurs og annarra óviðráðanlegra orsaka. 
Nánari upplýsingar má finna á slóðinni www.gamarvest.is

Sléttur pappi/bylgjupappi s.s. 
hreinir pizzukassar og 
morgunkornspakkar.
Cardboard & non corrugated 
cardboard. Clean pizza boxes.
Kartony: czyste opakowania po pizzy 
oraz płatkach śniadaniowych.

Fernur, skolaðar og samanbrotnar. 
Beverage ctns, clean & folded.
Kartony po mleku (muszą być 
czyste i złożone razem).
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Funi opnunartími
Funi er opinn frá mánudegi til föstudags 
frá kl. 8:00 til 12:00 og frá 13:00 til 18:00.
Opnunartími á laugardögum er frá kl. 12:00 til 16:00.
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Flateyri gámavellir
Opnunartími  frá 1. okt. til 1. maí.
Þriðjudagar  frá kl.  15:00 til 16:30
Laugardagar  frá kl.  13:00 til 14:00

Opnunartími  frá 1. maí. til 1. okt.
Þriðjudagar  frá kl.  15:00 til 16:00
Fimmtudagar  frá kl: 15:00 til 16:00
Laugardagar  frá kl.  13:00 til 14:30

Á móttökustöðvum Gámavalla geta fyrirtæki og einstaklingar losað sig við sorp. 
Um er að ræða umframmagn heimilissorps auk eðlilegs magns úrgangs frá tiltekt en gjaldskylt er 

vegna framkvæmda (Gler, múrbrot án járnabindingar, jarðvegur). 

Gjaldskrá á blaðsíðu 7 miðast við einstaklinga og gildir ekki ef um framkvæmdir er að ræða.

Við bendum fyrirtækjum á að leita sér tilboða fyrir sín sorpmál.

Móttökustöðvar Gámavalla
Opnunartímar*

*Opnunartímar geta breyst, sjá vefsíðu.

Sími 456 3710 • www.gamarvest.is • skrifstofa@gamarvest.is
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Fjölsmiðjan og Vesturafl
Við tökum á móti skilagjaldsskyldum umbúðum í móttöku á baklóð Suðurgötu 9. 
Á nytjamarkaðnum tökum við á móti fatnaði og húsbúnaði. 
Við höfum því miður ekki pláss fyrir fyrirferðarmikil húsgögn en tökum á móti flest öllu öðru.
•  Flöskumóttakan er opin 14-17 alla virka daga.
•  Nytjamarkaður er opinn 10-16 mánudag, þriðjudag, miðvikudag og föstudag 
 og 10-18 á fimmtudögum.

Þingeyri gámavellir
Opnunartími  frá 1. okt. til 1. maí.
Þriðjudagar  frá kl. 13:00 til 14:00
Laugardagar  frá kl. 11:00 til 12:00
Opnunartími  frá 1. maí. til 1. okt.
Þriðjudagar  frá kl. 13:00 til 14:00
Fimmtudagar  frá kl: 13:00 til 14:00
Laugardagar  frá kl. 11:00 til 12:00

Suðureyri gámavellir
Opnunartími  frá 1. okt. til 1. maí.
Þriðjudagar  frá kl. 16:30 til 17:30
Laugardagar  frá kl. 14:30 til 15:30
Opnunartími  frá 1. maí. til 1. okt.
Þriðjudagar  frá kl. 16:30 til 17:30
Fimmtudagar  frá kl: 16:30 til 17:30
Laugardagar  frá kl. 14:30 til 15:30

Pressanlegur úrgangur             0  kr.
Ópressanlegur úrgangur *    0 kr.    
Óvirkur úrgangur ***               0 kr.   
Timbur  **                       36 kr.kg skv. gildandi gjaldskrá Ísafjarðarbæjar út árið 2018

Málmar                        0 kr.
Bylgjupappi , pappír              0 kr. 
Raftæki, spilliefni                       0 kr.
Garðaúrgangur                         0 kr.
Hjólbarðar                               0 kr.
Plastumbúðir, heyrúlluplast       0 kr.

Gjaldskrá á móttökustöðvum Gámaþjónustu Vestfjarða 
á Ísafirði, Flateyri, Suðureyri og Þingeyri

  *  Um er að ræða umframmagn heimilissorps auk eðlilegs magns úrgangs frá tiltekt.
 **  Gjaldskylt vegna framkvæmda.
*** Gler, múrbrot án járnabindingar og jarðvegur. Gjaldskylt ef tilkomið vegna framkvæmda. 

 Þessi gjaldskrá miðast við einstaklinga.
 Öll verð eru með vsk
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Í september hefst dreifing á sérstökum ílátum til íbúa Ísafjarðarbæj-
ar fyrir söfnun á lífrænum úrgangi frá eldhúsinu til jarðgerðar. Gera 
má ráð fyrir að efni sem fellur til hjá íbúum sé á bilinu tvö til fjögur 
kíló á tveggja vikna fresti. Fyrirkomulag og framkvæmd söfnunar á 
lífrænu efni til jarðgerðar byggir á reynslu sveitarfélaganna Akureyri, 
Dalvíkur og Hveragerðisbæjar sem eru með yfir átta ára reynslu á 
þessu fyrirkomulagi. Fjöldi annarra sveitarfélaga byrjuðu söfnun á 
lífrænu efni á síðastliðnu ári með sama hætti.  

Tilhögun sorphirðu á almennu sorpi og lífrænum 
úrgangi  frá heimilum í Ísafjarðarbæ er á þessa leið: 
Hvert heimili hefur tvenns konar ílát, annarsvegar fyrir óflokkaðan úrgang og hins 
vegar fyrir lífrænan eldhúsúrgang. Sérbýli eru með eina tunnu undir almennt sorp og 
er  sérstakt hólf fyrir lífræna úrganginn hengt inn í tunnuna.  Fjölbýli fá sérstaka tunnu  
undir lífrænan úrgang.
Það er áríðandi að allur lífræni úrgangurinn fari í sérstaka poka, úr maís/kartöflusterkju 
og bundið sé fyrir áður en þeir eru settir í hólfið í tunnunni sem ætlað er fyrir lífræna 
úrganginn eða í sérstakar tunnur. Þessir pokar eru umhverfisvænir og brotna niður 
í jarðgerðarferlinu ásamt innihaldinu. Hvert heimili fær allt að 150 poka á ári sem 
eingöngu á að nota undir lífrænan úrgang. Lítil handhæg karfa fyrir pokana fylgir til að
nota við söfnunina í eldhúsinu.

Lífræna efnið sem er safnað er eftirfarandi:
Ávextir og ávaxtahýði, grænmeti og grænmetishýði, egg, eggjaskurn, eldaðir kjöt- og 
fiskafgangar, mjöl, hrísgrjón og pasta, brauð, kökur, tepokar og kaffikorgur. Einnig 
mega notaðar servíéttur og eldhúsbréf fara með í tunnuna.
Athugið að binda vel fyrir pokana áður en þú setur þá í söfnunartunnuna. 
Venjulega plastpoka má alls ekki nota.
Íbúar bera sjálfir ábyrgð á hreinleika ílátanna. Lykt frá ílátum er ekki frá lífræna efninu 
sem verið er að safna, heldur má rekja lyktina í öllum tilfellum til umgengninnar við 
ílátið. Því er það mikilvægt að íbúar haldi ílátunum hreinum. 
Gert er ráð fyrir að lífrænum úrgangi sé safnað frá íbúum á tveggja vikna fresti og er 
lífræna efninu frá íbúunum blandað (stoðefnum) timburkurli, húsdýraskít og efni sem 
er þegar búið að jarðgera að hluta. 

Jarðgerðarferli
Efninu er komið fyrir í lokuðum gám, og er andrúmslofti blásið stöðugt í gegnum 
blönduna. Í jarðgerðarferlinu fer hitastig  í jarðgerðarblöndunni yfir 70°C sem gerir það 
að verkum að skaðlegar bakteríur sem kunna að vera í úrganginum drepast.
Niðurbrot á lífrænum úrgangi við loftháðar aðstæður þar sem hitakærar örverur melta 
úrganginn þannig að úr verður moldarkenndur massi sem er kallaður „Molta“. 
Eftir meðhöndlun jarðgerðarefnis í gámunum er efnið sigtað. Stoðefni sem sigtast frá 
eru notuð aftur inn í ferlið. Moltuna er síðan hægt að nota sem jarðvegsbæti, til land-
fyllingar eða sem áburð á grasfleti.
Við jarðgerðina verða notaðir sex lokaðir gámar. Í ferlinu sem tekur um 12 vikur er  
jarðgerðarblandan að rýrna um allt að 50% í ferlinu. 
Áætlað er að það séu um 90 til 120 tonn á ári af lífrænum úrgangi sem er að fara til 
urðunar frá íbúum Ísafjarðabæjar.
Tækjabúnaður í sjálfa jarðgerðarstöðina er hannaður og smíðaður af Gámaþjónust-
unni. Gámaþjónustan hefur yfir tíu ára reynslu í jarðgerð þar sem niðurbrotið á sér 
stað í lokuðum gámum.

Söfnun og meðhöndlun á lífrænum úrgangi



Úr tölum frá Hagstofu Íslands má lesa að meðal-Íslendingurinn fái u.þ.b. 20.000 krónur útborg-
aðar fyrir hvern vinnudag. Það þýðir að í hvert skipti sem þessi meðal-Íslendingur kaupir 
eitthvað sem kostar 20.000 krónur, þá borgar hann fyrir það með heilum degi úr lífi 
sínu. Og ef þetta „eitthvað“ endar í ruslinu, þá fer þessi heili dagur með því.

Allir hlutir eiga sína ævisögu. Tökum venjulegar gallabuxur sem dæmi. Ævisagan þeirra 
byrjar á akrinum þar sem bómullin er ræktuð. Í bómullarrækt er notað mikið af vatni, 
áburði og skordýraeitri, sem allt verður þá hluti af ævisögu buxnanna. Seinna fer bóm-
ullin í fataverksmiðju þar sem ofið er úr henni klæði. Síðan þarf að sauma úr klæðinu og 
þá bætast hlutir á borð við tvinna, tölur, smellur og rennilása við ævisöguna. Einhvers 
staðar í þessari sögu eru líka notuð litarefni og ýmis önnur efni til að buxurnar fái rétta 
áferð og eiginleika. Löngu seinna kaupum við kannski þessar buxur og borgum fyrir þær 
með hálfum eða heilum degi úr lífi okkar. Svo þarf að þvo þær og þá notum við vatn, 
rafmagn og þvottaefni. Þegar og ef buxurnar enda svo í ruslinu, þá liggur þar ekki bara 
ein flík, heldur allt hitt efnið úr ævisögunni, þ.e.a.s. allt vatnið, áburðurinn, skordýra-
eitrið, litarefnin og orkan sem var hluti af þessum buxum, þ.m.t. orkan sem fór í að flytja 
bómullina og buxurnar um heiminn þveran og endilangan alla leið til okkar. 

Þegar „eitthvað“ endar í ruslinu, þá fer öll ævisagan með því. Á bak við hverja fulla 
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Nú er mikið talað um umhverfismál og 
mikilvægi þess að flokka allan úrgang sem 
best. En skiptir þessi flokkun einhverju 
máli? Fer þetta ekki hvort sem er allt í 
sama hauginn? Og hvers vegna ætti ÉG 
að vera að flokka allt ef HINIR gera það 
ekki líka?

Af hverju 
ætti ég að 
flokka úrgang?

Úrgangur er ekki bara úrgangur. Úrgangur er fyrst og 
fremst vara sem okkur hefur mistekist að nýta nógu 
vel. Og mest af þessari vöru keyptum við fyrir pen-
inga, sem við fengum í skiptum fyrir vinnu, eða í raun 
og veru í skiptum fyrir tíma. 

Stefán Gíslason 
Umhverfisstjórnunarfræðingur
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ruslatunnu fyrir utan húsið okkar leynast kannski 70 fullar ruslatunnur einhvers staðar 
annars staðar, oftast í fjarlægum löndum, fullar af ruslinu sem féll til í framleiðslu 
og flutningum í fyrri köflum ævisögunnar. Sama gerist þegar maður hellir niður t.d. 
einu glasi af eplasafa. Þá fara 190 lítrar af vatni til spillis, skv. upplýsingum frá Water         
Footprint Network.

Úrgangur er sem sagt ekki bara úrgangur, heldur er í raun miklu réttara að líta á hann 
sem auðlind. Mikilvægasta verkefnið okkar í úrgangsmálum er því ekki að koma í veg 
fyrir að úrgangurinn mengi umhverfið (þó að það sé auðvitað mikilvægt), heldur miklu 
frekar að koma í veg fyrir sóun auðlinda. Við búum jú öll á kúlu af takmarkaðri stærð, 
(á Jörðinni sem sagt) og á svoleiðis kúlu er ekki pláss fyrir nema takmarkað magn af 
auðlindum. Við þurfum að ganga vel um þessar auðlindir til þess að geta notið þeirra 
áfram um langa framtíð.

Hlutir úr áli eru gott dæmi um mikilvægi flokkunar og endurvinnslu. Til að framleiða 
1 tonn af áli þarf a.m.k. 4 tonn af báxíti, 100 kg af 50% vítissóda, 400 kg af kolefni, 
15.000 kwst af raforku, 100 kg af kalki, 20 kg af álflúoríði og hátt í 10.000 lítra af 
vatni. Við þetta verða til u.þ.b. 2 tonn af hættulegri rauðri úrgangseðju sem verður eftir 
þar sem báxítið var unnið, svo og 1,5 tonn af koltvísýringi og dálítið af flúoríði, brenni-
steinsoxíði, ryki o.fl. sem sleppur að einhverju leyti út í andrúmsloftið frá álverunum. Allt 
öðru máli gegnir um endurvinnslu á áli. Fyrir hvert tonn sem er endurunnið sparast um 
95% af þeirri orku sem annars hefði farið í frumframleiðslu á sama magni af áli og um 
leið sparast allt báxítið og vítissódinn – og meirihlutinn af vatninu, auk þess sem lítið 
losnar af koltvísýringi og ekkert bætist við rauðu eðjuna. Og til að kóróna allt saman er 
endurunna álið alveg eins og það nýja. Með þetta í huga hlýtur að vera augljóst hvers 
vegna maður hendir aldrei áli í ruslið, heldur setur það í endurvinnslutunnuna, jafnvel 
þó að þetta séu bara lítil stykki á borð við kertabakka og álpappírssnifsi.

Plastumbúðir eru annað dæmi um efni sem ætti aldrei að fara í ruslið en alltaf í endur-
vinnslutunnuna. Plast er búið til úr olíu og til að búa til 1 kg af plast þarf að jafnaði um 2 
kg af olíu. Ef plastið er hreint og vel flokkað fást allt að 25 kr. fyrir kílóið af því til endur-
vinnslu, en ef það fer í urðun þarf að borga 15-20 kr. með hverju kílói, auk þess sem 
þá þarf að ná í meiri olíu til að búa til nýtt plast. Endurvinnsla á plasti gengur reyndar 
misvel, en það sem ekki er hægt að endurvinna fer í sorpbrennslustöðvar erlendis, þar 
sem orkan úr plastinu er nýtt til raforkuframleiðslu og upphitunar. En þetta gerist bara 
ef plastið ratar rétta leið í endurvinnslutunnuna. Annars fer það í urðun með tilheyrandi 
kostnaði, engum til gagns. Og þegar búið er að urða plastið má reikna með að það liggi 
þar næstu 500 eða 1.000 ár, því að plast brotnar seint og illa niður. Enn verra er þó ef 
plastið fýkur út í buskann og lendir t.d. í sjónum þar sem það getur velkst um í aldir og 
valdið lífríkinu miklum skaða.
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Pappír brotnar svo sem niður í náttúrunni, en hvers vegna ættum við henda pappír sem 
hægt væri að nota aftur eða endurvinna? Ef við missum pappírinn okkar út úr hring-
rásinni þarf að framleiða nýjan pappír í hans stað. Þá fara auðlindir til spillis. Allur pappi 
og pappír á að fara í endurvinnslutunnuna, því að þannig nýtum við auðlindirnar best. 

Lífrænn úrgangur hentar líka mjög vel til endurvinnslu. Úr honum er hægt að vinna elds-
neyti á bíla og moltu eða jarðvegsbæti, sem Íslendinga sárvantar. Landið okkur hefur 
verið að blása upp áratugum og öldum saman. Sú staða væri allt öðruvísi og miklu betri 
ef við hefðum borið gæfu til að vinna jarðvegsbæti úr lífrænum úrgangi og skila honum 
aftur til landsins. Á hverju ári urða Íslendingar líklega um 100 þúsund tonn af lífrænum 
úrgangi sem hefði mátt nýta með þessum hætti. Og í lífrænum úrgangi er líka fosfór 
sem er bráðnauðsynlegur öllu lífi, bæði sem næring fyrir gróðurinn og fyrir bein og aðra 
vefi líkamans. Nýtanlegur fosfór á jörðinni mun ganga til þurrðar á næstu öldum ef við 
höldum áfram að henda öllum fosfórafgöngum sem á vegi okkar verða. 

Þetta er ekkert flókið: Við eigum einfaldlega aldrei að henda neinu sem hægt er endur-
vinna eða nýta betur með einhverjum hætti. Auðlindir náttúrunnar og dagarnir okkar 
sjálfra nýtast þó auðvitað best ef við kaupum aldrei neitt sem við þurfum ekki að nota. 
Gramm af forvörnum er nefnilega betra en kíló af lækningu, eins og einhver sagði ein-
hver tímann. Af sömu ástæðum eigum við að reyna að láta hlutina okkar endast sem 
lengst til að ekki þurfi að nota takmarkaðar auðlindir til að búa til nýja hluti. Og ef við 
sjáum enga leið til að nýta hlutinn betur sjálf eigum við að reyna að láta hann ganga í 
endurnýjun lífdaga hjá einhverjum öðrum. Á endanum verður hluturinn samt sjálfsagt 
að úrgangi. Þegar svo er komið er efnisendurvinnsla besti kosturinn, þ.e. að nýta efnið 
úr hlutnum til að búa til eitthvað nýtt. Sé það ekki mögulegt er skárra en ekkert að nota 
alla vega orkuna úr hlutnum, t.d. með því að brenna hann og framleiða rafmagn og/
eða hita. Urðun er neyðarúrræði sem aldrei ætti að grípa til fyrr en allt annað hefur verið 
reynt. Sama á við um sorpbrennslu án orkunýtingar.

Sumum finnst þeir kannski ekki hafa tíma til að flokka allan þennan úrgang og koma 
honum í réttan farveg. En það er auðvelt að útvega sér meiri tíma, því að um leið og 
maður hættir að kaupa óþarfa sparast tíminn sem það hefði annars tekið að vinna fyrir 
óþarfanum. Það græða sem sagt allir á úrgangsforvörnum, endurnotkun og endur-
vinnslu, bæði við sjálf, samfélagið í heild og jörðin sem við búum á. Þurfum við að ræða 
það nokkuð frekar?

Stefán Gíslason
Environice



Flokkum til framtíðar!
Ábyrg og örugg endurvinnsla eru einkunnar orð Gámaþjónustunnar og dótturfélaga hennar um allt land. 
Við notum þau til að fullvissa viðskiptavini okkar um áreiðanleika við afsetningu endurvinnsluefna og ábyrgjumst 
að flokkað efni frá heimilum og fyrirtækjum fari í réttan farveg til endurvinnslu. Til dæmis er innihald Endur-
vinnslutunnunnar handflokkað á færi bandi og hver flokkur fyrir sig síðan pressaður í bagga og settur í gám til 
útflutnings. Þaðan fara efnin síðan til endurvinnslufyrirtækja sem nýta þau í ýmiss konar framleiðslu.

BÆTT UMHVERFI - BETRI FRAMTÍÐ!

Kirkjuból 3 • 400 Ísafjörður  
Sími: 456 3710 • Fax: 456 5157  

vestfirdir@gamar.is • www.gamarvest.is

ÍSAFJARÐARBÆR
Stjórnsýsluhúsinu, Hafnarstræti 1 • 400 Ísafjörður

Sími: 450 8000 • www.isafjordur.is 20
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