Loftslagsmarkmið SORPU
Lykilmarkmið í
loftslagsmálum

Styður við heimsmarkmið
Sameinuðu þjóðanna

Markmið

Aðgerð

SORPA nýti vistvæna eldsneytisgjafa á bifreiðar og vinnuvélar
eins og kostur er

Tryggt verði í komandi útboðum vegna flutninga að verktaki
nýti metan eða aðra vistvæna eldsneytisgjafa

Undirmarkmið

Allar nýjar bifreiðar hjá SORPU verði metanknúnar
Lágmörkun á losun
gróðurhúsalofttegunda
og kolefnisjöfnun SORPU
fyrir árið 2021

7.2

Allar bifreiðar og vinnuvélar SORPU verði knúnar vistvænum
orkugjöfum að hluta eða öllu leyti

SORPA kolefnisjafni
eldsneytisnotkun vegna aksturs
og flugferða á vegum SORPU

Unnið verði að gerð skógræktaráætlunar í samstarfi við
Skógræktarfélag Reykjavíkur um gróðursetningu vegna
kolefnisjöfnunar

15.1, 15.3
AÐGERÐIR Í
LOFTSLAGSMÁLUM

13.2

Lágmörkun úrgangs
og aukið endurnýtingarhlutfall árið 2020

Endurnýtingarhlutfall úrgangs
frá heimilum verði aukið í 95%

Bygging og gangsetning gas- og jarðgerðarstöðvar
Tryggt verði að forvinnsluferlar í móttöku- og flokkunarstöð
skili tilætluðum árangri þannig að endurnýtingarhlutfall úrgangs
frá heimilum geti náð 95%

umhverfislausnir, um aðgang að upplýsingum í gegnum hugbúnað
þeirra, auk þess sem SORPA verður gagnalind hjá Klöppum og fyrirtæki
fá þá magntölur úrgangs frá SORPU beint í umhverfisbókhald sitt hjá
Klöppum.
Samstarf er við Skógræktarfélag Reykjavíkur um gerð skógræktar
áætlunar fyrir Álfsnes. Markmiðið er bæði að ganga frá þeim svæðum
urðunarstaðarins sem hefur verið lokað og að skoða möguleikann á að
græða upp ógróin svæði í kringum urðunarstaðinn. Yrði það hluti af kol
efnisjöfnun SORPU og leið til að auka landgæði og skjól í Álfsnesi. Verk
efnið er á byrjunarstigi.

28

ÁBYRG NEYSLA
OG FRAMLEIÐSLA

12.2, 12.5

Seinni hluta ársins 2018 tók SORPA nýja langarma hjólavél í notkun í
móttöku- og flokkunarstöðinni í Gufunesi og er vélin fyrsta rafmagns
vélin af þessu tagi á Íslandi. Nýtist hún til að mata hakkara fyrir heimilisog rekstrarúrgang og er því sem næst í stöðugri notkun á afgreiðslutíma
móttökustöðvar. Vélin er tengd við rafmagn í gegnum 60 metra langa
kapalbraut í lofti og þarf aldrei að taka hana úr notkun til að hlaða
hana eða fylla á hana olíu, líkt og á við um aðrar sambærilegar vélar.
Notkun vélarinnar hefur í för með sér betra vinnuumhverfi fyrir starfs
fólk SORPU, þar sem vélin stuðlar m.a. að betri loftgæðum og hljóðvist í
móttökustöðinni, auk þess að draga úr útblæstri gróðurhúsalofttegunda
frá starfseminni.

