
 FLOKKA  – flokkun og endurvinnsla úrgangs er framtíðin

FLOKKUN ÚRGANGS
    í þéttbýli í Skagafirði

Komum reglu á ruslið!

Græna tunnan - Endurvinnanlegur úrgangur
Brúna hólfið - Lífrænn úrgangur
Gráa tunnan - Úrgangur til urðunar



Í febrúar árið 2008 opnaði Flokka ehf nýja glæsilega 
sorpmóttökustöð á Sauðárkróki. Tilkoma hennar og  einnig 
jarðgerðarstöðvar Jarðgerðar ehf, marka stóra áfanga 
í því þróunarstarfi í úrgangsstjórnun sem staðið hefur 
yfir í Skagafirði undanfarin ár í góðri samvinnu íbúa og 
atvinnufyrirtækja. Nú stöndum við aftur á afgerandi tíma-
mótum er við stígum enn eitt stórt skref á metnaðarfullri 
leið til að bæta umgengni okkar við umhverfi og náttúru.

Umhverfismál eru orðin eitt stærsta viðfangsefni líðandi 
stundar og gildir þá einu hvort horft er á málið frá 
sjónarhóli okkar hvers og eins sem einstaklinga eða frá 

sjónarhóli atvinnulífs og opinberra aðila. Sorphirða og meðhöndlun þess sem við 
köstum frá okkur daglega er einungis hluti af þeirri sterku umhverfisvakningu sem 
almennt er að eiga sér stað en um leið ákaflega mikilvægur liður í viðleitni okkar að 
bæta umhverfi og umgengni við náttúruna. Umhverfismál voru meginviðfangsefni 
ráðstefnu um úrgangsstjórnun sem haldin var fyrir nokkru hér í Skagafirði á 
vegum Fenúr, félagasamtaka sem standa fyrir faglegri umræðu um sorphirðu og 
endurvinnslu. Vakti athygli ráðstefnugesta hversu langt við höfum í raun náð í 
þróun úrgangsmála á stuttum tíma. Finnum við að horft er til okkar og fylgst með 
framgangi mála. Það verður að vera okkur hvatning til að gera áfram vel og hvika 
hvergi af leið á þessari mikilvægu vegferð. 

Það skref sem nú er stigið í þéttbýliskjörnum sveitarfélagsins er afar mikilvægt. 
Flokkun úrgangs hefur reyndar verið viðhöfð um nokkurt skeið á einhverjum 
heimila en hefur ekki verið almenn. Nú stígum við skrefið til fulls og færum 
flokkunina inn á hvert heimili þannig að við verðum öll beinir þátttakendur í þessu 
spennandi ferli. Er afar ánægjulegt að þessi áfangi er að nást og þó einhverjir 
upplifi án efa byrjunarörðugleika og sumir láti það kannski angra sig að þurfa nú 
að hafa meira fyrir umsýslunni með „ruslið“ sitt en áður, þá hygg ég að allir muni 
á endanum átta sig á mikilvægi þessara breytinga. Ég tel víst að við munum, í 
ekki svo ýkja fjarlægri framtíð, síst skilja hvernig við yfir höfuð gátum réttlætt þau 
vinnubrögð sem viðhöfð hafa verið svo lengi sem raun ber vitni.                                               

Að endingu óska ég öllum góðs gengis við flokkun „ruslsins“ síns og vona að 
þessi bæklingur verði hjálplegur þegar lagt er af stað.  Það er trú mín og vissa að 
þessar breytingar verði okkur öllum og samfélagi okkar til góðs og séu enn ein 
varðan sem ásamt öðrum mun varða leið okkar til sjálfbærs samfélags þar sem 
hver kynslóð skilar umhverfi og náttúru til þeirrar næstu í ekki verra ásigkomulagi 
en hún tók við henni. 

Guðmundur Guðlaugsson
Sveitarstjóri

Kæri samborgari



Til umhugsunar

Tilgangur með flokkun úrgangs er að minnka það magn sem •	
fer til endanlegrar urðunar. 

Markmiðið er að minnka úrganginn, sem urðaður verður,  •	 um 
80 %.

Með sameiginlegu átaki íbúa verður það létt verk.•	

Nákvæm flokkun úrgangs er forsenda endurnýtingar og •	 endur-
vinnslu.

Með því að flokka úrgang og stuðla þannig að endurnýtingu •	
leggjum við okkar af mörkum til verndar náttúru og umhverfis.

Áætlað er að 13-15 tonn af lífrænum úrgangi myndist á mánuði •	
á þéttbýlisstöðum í Skagafirði.

Lífræni úrgangurinn sem safnast fer í vinnslu til Jarðgerðar ehf •	
á Sauðárkróki og breytt þar í moltu (jarðvegsbæti).

Nýr sorpurðunarstaður Skagfirðinga og Austur-Húnvetninga •	
verður við Sölvabakka, skammt frá Blönduósi. Stefnt er að 
opnun hans seinni hluta þessa árs, 2010.

Sorpílát eiga að vera aðgengileg fyrir sorphirðumenn.•	

Húsráðendur eiga að halda sorpílátum hreinum og í góðu •	
ástandi.

Húsráðendum ber að hreinsa snjó frá sorpílátum eins og þörf •	
krefur til að halda ávallt greiðfærri leið að þeim.

Tökum þátt í verkefninu 
héraði okkar til vegs og virðingar



Leiðbeiningar um flokkun 

Græna tunnan
endurvinnanlegur úrgangur

Flokkarnir  sem fara í grænu tunnuna verða sendir til endurvinnslu erlendis. Þeir eru 
því ekki rusl heldur hráefni í  nýja vöru. Plast er tætt, hreinsað, brætt og búin til ný 
vara, s.s. umbúðir eða jafnvel fatnaður. Plast er unnið úr olíu og því sparast talsvert 
við endurvinnslu á því. Búnar eru til nýjar umbúðir úr pappanum. Bylgjupappa má 
endurvinna allt að sjö sinnum. Pappír, t.d. dagblöð og  tímarit, er gott endurvinnsluefni. 
Úr honum er m.a. unninn salernispappír, eldhúspappír, umbúðir og eggjabakkar. 
Málmar eru bræddir upp og nýir búnir til. Þar sparast allt að 75% orka miðað við 
frumframleiðslu. 

Áríðandi er að minnka ummál efnis sem fer í grænu tunnuna, með því að  brjóta vel 
saman fernur, öskjur og  kassa.  
Með því að flokka og skila pappír sparast mörg tré.  

Stíft plast

Í þennan flokk fara plastbakkar undan 
matvælum, plast undan drykkjum 
t.d söfum. Dósir undan skyri, jógúrt, 
mysingi, sýrðum rjóma, mayonnaise, 
ís, sósum, ostum, lok og tappar. 

Brúsar undan sjampói, hárnæringu, 
uppþvottalegi, hreinsiefnum o.fl.

Umbúðirnar þurfa að vera tómar. 
Áríðandi er að skola þær svo að ekki 
komi ólykt. Æskilegt að lok og tappar 
séu ekki á umbúðum en fylgi með í 
flokkunarpokanum.

Plastumbúðir sem falla til eru settar 
í glæra poka og bundið fyrir. Pokinn 
fer svo í grænu tunnuna.

Dæmi um stíft plast

Fyrirmyndar frágangur



Sléttur pappi

Í þennan flokk fara umbúðir úr 
sléttum pappa, t.d. af mörgum 
tegundum matvara s.s. morgunkorni, 
kexi, haframjöli, ís o.fl.  Einnig 
kartonpappír og brúnir bréfpokar.

Áríðandi er að skilja allt  plast frá papp-
anum og koma því í plastflokkinn.

Undir sléttan pappa falla hólkar innan 
úr salernispappír, eldhúspappír og 
eggjabakkar úr pappa.  

Umbúðum úr sléttum pappa þarf 
að pakka saman.  Best er að brjóta 
pappann saman og raða honum þétt 
t.d. í  morgunkornspakka þannig að 
pappinn losni ekki sundur í grænu 
tunnunni. Einnig má brjóta pappann 
saman og setja í glæran plastpoka.

Dæmi um sléttan pappa

Fyrirmyndar frágangur

Plastfilma

Í þennan flokk fer  öll mjúk plastfilma, 
t.d utan af brauði, kökum, kexi, 
kartöflum, harðfiski, sælgæti, 
salernispappír og eldhúsbréfum.

Glær og lituð plastfilma fer saman í 
glæran plastpoka, bundið eða límt 
fyrir og sett í grænu tunnuna.

Áríðandi er að tæma umbúðirnar og 
skola allar matarleifar af þeim.
Frauðplast fer í gráu tunnuna.

Glærir höldupokar verða seldir í 
matvöruverslunum í Skagafirði.

Dæmi um plastfilmur

Fyrirmyndar frágangur



Bylgjupappi

Í þennan flokk fara 
pizzukassar, litlir pappakassar, pakkar 
undan þvottadufti og kassar undan 
bjór,  hvít- og rauðvíni. Athugið  að 
taka plastpoka úr kössunum og tæma 
matarleifar úr umbúðum.

Bylgjupappinn fer í grænu tunnuna og 
má fara laus í hana. 

Mikilvægt er að brjóta pappaumbúð-
irnar saman svo þær taki minna pláss 
í grænu tunnunni.

Stærri pappakössum, t.d. pappa utan 
af húsgögnum og heimilistækjum á 
að skila til Flokku við Borgarteig.

Dæmi um bylgjupappa

Fyrirmyndar frágangur

Fernur

Í þennan flokk fara mjólkurfernur 
og aðrar drykkjarfernur. Það þarf að 
opna þær og skola. 

Brjóta skal fernurnar saman og raða 
þeim í eina fernu, það þétt að þær 
losni ekki sundur þegar þær eru settar 
í grænu tunnuna.  Að jafnaði komast 
8 - 9 fernur  í eina. Það má líka brjóta 
fernurnar saman og setja  í glæran 
poka. 

Dæmi um fernur

Fyrirmyndar frágangur



Málmar

Í þennan flokk fara 
niðursuðudósir, lok, tappar, 
álpappír, álbox af sprittkertum og 
margir aðrir smáhlutir úr málmum.                                                                                                                                          

Ganga skal tryggilega  frá eggjárni, 
t.d. hnífum og skærum ef það er sett í  
grænu tunnuna, svo það skaði engan 
við flokkun. Öruggast er að skila 
því til Flokku. Ekki þarf að fjarlægja 
bréfmiða af dósum, plasttappa,  eða 
plasthandföng.  Málmur þarf að vera í 
meirihluta. Það sem fer í þennan flokk 
er sett í glæran poka, bundið vel fyrir 
og sett í grænu tunnuna.  

Öllum stærri málmhlutum t.d. 
pottum, pönnum, garðverkfærum, 
sláttuvélum o.fl. skal skila til Flokku.   

Dæmi um málma

Fyrirmyndar frágangur

Pappír

Í þennan flokk fara dagblöð, tímarit, 
fjölpóstur, skrifstofupappír, umslög og 
prentpappír. 

Þetta má fara laust beint í tunnuna.  
Ekki þarf að fjarlæga hefti úr bækling-
um eða plast úr gluggaumslögum.

Í þennan flokk má ekki setja 
kartonpappír, litaðan pappír eða 
brúna bréfpoka.

Dæmi um pappír

Athugið!
Það má alls ekki setja gler 
í grænu tunnuna vegna 
slysahættu við flokkun.



Leiðbeiningar um flokkun 

Brúna hólfið
lífrænn úrgangur

Brúnt 35 lítra hólf fyrir lífræna úrganginn verður í gráu tunnunni við hvert hús en 
þó verður brún 140 lítra tunna við fjölbýlishús.

Hver íbúð fær afhent 8 lítra box til að safna lífrænum úrgangi í.  Í boxið þarf að 
setja poka. Hann er unninn úr maís, er lífrænn og jarðgerist.  25  maíspokar fylgja 
með boxinu.  Það  þarf að losa á þriggja til fjögurra daga fresti nema það fyllist 
fyrr. Ef réttur poki er notaður í boxið og það 
geymt lokað á milli notkunar á ekki að koma 
lykt við geymslu,  t.d í vaskaskáp eða á borði.   

Þegar boxið er losað  á að binda fyrir 
maíspokann, halda á boxinu út að tunnu 
og setja pokann í brúna hólfið (eða brúnu 
tunnuna). 

Athugið!  Varast skal að halda á maíspokanum 
einum og sér út, botninn gæti gefið sig - þá 
þarf að skúra!  Farið ávallt með lífræna pokann 
út að tunnu, í boxinu.   

Garðaúrgangur má ekki fara í brúna hólfið. 
Honum skal skila í Flokku.



Hvað fer í brúna hólfið?

Þangað fer allur lífrænn úrgangur sem fellur til á heimilum,  t.d. allar 
matarleifar, brauð og kökuafgangar, eggjaskurn, kaffikorgur, kaffisíur 
og tepokar, ávextir, grænmeti, kjöt -og fiskafgangar, öll bein s.s. lær- og 
hryggbein, eldhúspappír og servéttur, afskorin blóm og plöntur.

Athugið!  Súpur, sósur og soð má ekki setja með lífrænum úrgangi, 
(skola í gegnum vaskann) .

Maíspokar verða seldir í matvöruverslunum í Skagafirði.

Ávextir Bein Blóm & plöntur

Fiskur & kjöt Eldhúspappír Eggjaskurn

Grænmeti Brauð & kökur Kaffi- og tepokar



Leiðbeiningar um flokkun

Gráa tunnan
úrgangur til urðunar

Í gráu tunnuna fer það sem ekki er hægt 
að endurvinna eða endurnýta 
og fer því til urðunar. 

Hér má nefna allt gler, s.s 
krukkur, diska og glös, frauð-
plast, samsettar umbúðir, 
ryksugupoka, bleiur, allan 
úrgang frá gæludýrum t.d. 
kattasand og hundaskít, ösku 
og stubba úr öskubökkum, 
eyrnapinna, plástra, 
gjafapappír (jólapappír), 
ónýtan fatnað, styttur og 
skraut.

Í gráu tunnunni verður 35 
lítra brúnt hólf fyrir lífræna 
úrganginn.   

Benda má á að Rauði krossinn 
á Sauðárkróki tekur við 
notuðum fatnaði.

Samsettar     
     umbúðir

Fatnaður

Gler Ryksugupokar

Samsettar     
     umbúðir

Kattasandur
 / hundaskítur



Leiðbeiningar um endurvinnslu og förgun 

Flokka ehf.
móttaka fyrir úrgang til endurvinnslu og förgunar

Íbúar þurfa að koma með þann úrgang sem ekki rúmast í tunnunum við heimilin  
til Flokku við Borgarteig. Hjá Flokku er opið alla daga vikunnar og þar taka starfs-
menn fyrirtækisins  á móti þér, aðstoða við losun og leiðbeina við flokkun.                               

Nokkur dæmi um úrgang sem 
íbúar  þurfa að skila inn til 
Flokku:   
Garðaúrgangur, garðsláttu-
vélar, heimilistæki, húsgögn, 
kertaafgangar, ljós og annar 
rafbúnaður. Rafhlöður, 
rafgeymar, málningarafgangar,  
olíur og önnur spilliefni, 
hjólbarðar, stærri hlutir úr 
málmum, pottar, ofnar, brúsar, 
tunnur og vélahlutir, postulín, 
flísar og rúðugler. Timbur skal  
flokkast málað og ómálað.

Flokka tekur við ökutækjum til 
úrvinnslu og gefur út skila-
vottorð.

Verið velkomin 

Hjólbarðar Skjáir

Tölvur Járn



Flokka er móttökuaðili fyrir allan úrgang 
sem fellur til við rekstur heimila og fyrirtækja.

Borgarteigur 12    
550 Sauðárkrókur    
Sími 453 5000    
flokka@flokka.is 
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