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INNGANGUR
Árið 2009 ákvað stjórn SORPU að hefja vinnu
við stefnumótun fyrirtækisins. Niðurstaðan
var gefin út í maí 2010 og gilti til ársins 2015.
Í apríl árið 2013 settu eigendur fyrirtækis
ins, sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu,
fyrirtækinu eigendastefnu en þar er m.a.
lagt fyrir stjórn SORPU að móta stefnu fyrir
fyrirtækið eða eins og segir í eigenda
stefnunni „Stjórn SORPU skal setja
fyrirtækinu heildarstefnu og framtíðarsýn í
samræmi við eigendastefnu og skilgreina í
henni mælikvarða í rekstri fyrirtækisins“.
Það er nauðsynlegt hverju fyrirtæki sem
starfar í jafn flóknu starfsumhverfi að marka
stefnu til skemmri og lengri tíma. Lagaum
hverfi og tíðarandi krefjast þess að fyrirtækið
geti verið búið undir breytingar sem bæði
geta tekið stuttan og langan tíma. Markmið
byggðasamlagsins er því að vera í farar
broddi á sviði úrgangsmála.
Til að undirbúa stefnumótunina var því, eins

og áður, efnt til sviðsmyndavinnu þar sem
margir aðilar komu að. Sú vinna felst í því
að reyna að greina mögulegar breytingar í
starfsumhverfi félagsins í framtíðinni. Hafa
þarf í huga að slík vinna er ekki spá um fram
tíðina heldur greining á mörgum hugsan
legum framtíðum. Með því móti er betur
hægt að undirbúa eigendur, stjórn og starfs
fólk undir hugsanlegar breytingar.

vinnuna var utanaðkomandi gestum einnig
boðið til þátttöku. Er öllum sem að þessari
vinnu komu þakkað þeirra framlag.

Ýmsar breytingar hafa orðið á starfsumhverfi
SORPU frá síðustu stefnumótun. Þó stendur
enn óhaggað, bæði af hálfu Sambands ís
lenskra sveitarfélaga og SORPU, að sorphirða
og sorpmeðhöndlun sé almannaþjónusta og
ábyrgð þeirra verði ekki frá sveitarfélögun
um tekin. Það kemur hins vegar ekki í veg
fyrir að sveitarfélögin og þar með SORPA geti
nýtt sér þjónustu aðila á markaði komi það
SORPU og þar með eigendum félagsins best.
Sú stefnumótun sem hér er fylgt úr hlaði var
unnin með aðkomu starfsmanna SORPU,
stjórnar og stjórnenda. Við sviðsmynda
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SAMANTEKT
Meginþættir stefnumótunarinnar felast í
eftirfarandi þáttum:

Úrgangsstjórnun
Áherslur í úrgangsstjórnun og aðgerðir í þeim
málaflokki hafa aldrei verið mikilvægari. Er
það ekki hvað síst sökum krafna sem settar
hafa verið í málaflokknum um að draga
almennt úr urðun og hætta alfarið urðun á
lífrænum úrgangi fyrir árið 2025. Því er ljóst
að SORPA mun sem fyrst þurfa að grípa til
aðgerða í málaflokknum um urðun á líf
rænum úrgangi og því er fyrirhuguð gas- og
jarðgerðarstöð mikilvægur áfangi til þess.

SORPU samanstendur af ýmsum undir

stefnum s.s. jafnréttisstefnu og jafn
launa
stefnu. SORPA hefur hlotið jafnlaunavottun
VR samkvæmt ÍST 85 og mun hvergi slaka á
í málaflokknum. Gott innra starf SORPU lýsir
sér best í lítilli starfsmannaveltu og vaxandi
starfsánægju starfsmanna félagsins. Áfram
verður unnið á sömu braut.

Skiptisamfélagið
Góði Hirðirinn sem er í eigu SORPU hefur
unnið mikið í að efla og byggja upp „skipti
samfélag“. SORPA mun efla þessa starfsemi
enn frekar í framtíðinni.

Lagarammi – eigendastefna
Lagarammi og öll umgjörð starfseminnar
móta starfsemi fyrirtækisins. Á það einnig
við um svæðisáætlanir sem gera í vaxandi
mæli kröfur til SORPU. Í eigendastefnu er
skerpt á hlutverki og setur hún ákveðna
umgjörð um starfsemina.

Mannauðsmál
Metnaðarfull og markviss mannauðsstefna
4

Fræðsla og miðlun
SORPA hefur haldið uppi kröftugri fræðslu
starfsemi á undanförnum árum. Helstu
áhersluþættir þar munu snúast um að auka
og efla meðvitund á sviði umhverfismála
með áherslu á lágmörkun úrgangs, flokkun,
endurvinnslu og endurnýtingu hans. Mun
SORPA efla fræðslu og sýnileika umhverfis
stjórnunar á öllum skólastigum.

Ímyndar- og kynningarmál
Stór hluti af þeim árangri sem náðst hefur
í úrgangsstjórnun á Íslandi er tengdur
ímynd og ásýnd SORPU sem samnefnara
markvissra og metnaðarfullra aðgerða í úr
gangsstjórnun. Því er mikilvægt að SORPA
sinni markvissu ímyndar- og kynningarstarfi,
bæði út á við og ekki síður inn á við. Þannig
verði starfsmenn, sem eru ásýnd fyrirtækis
ins, ætíð vel upplýstir um málaflokkinn og
hvað SORPA stendur fyrir.

Rannsóknir og þróun
Þróun í úrgangsmálum byggir á stöðugum
umbótum og rannsóknum um úrgangsmál.
Þróun úrgangsmála er þó háð fleiri þáttum
en tæknilegum nýjungum í meðhöndlun
úrgangs svo sem breytingum á þjóðfélagsog samfélagsskipan. SORPA vill vera leiðandi
þátttakandi í rannsóknum á öllum sviðum
samfélagsins sem áhrif getur haft á magn,
samsetningu og úrvinnslu úrgangs.

FRAMTÍÐARSÝN
Tilgangur
Megintilgangur SORPU bs. er móttaka og meðhöndlun úrgangs í samræmi við þær skyldur sem eigendum byggðasamlagsins eru settar í
lögum 55/2003. SORPA bs. annast framkvæmd verkefna sem tengjast þessum skyldum eigendanna eftir því sem þeir ákveða hverju sinni.

SORPA bs. leiði heildarsamræmingu úrgangsmála á
starfssvæði sínu og tryggi þannig að málaflokkurinn
sé til fyrirmyndar, samfélaginu öllu til hagsbóta.
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STÖÐUGREINING
FYRIRTÆKIÐ


SORPA bs. er fremsta og stærsta
fyrirtækið hér á landi á sviði endur
vinnslu, meðhöndlunar og förgunar á
óendurvinnanlegum úrgangi.



SORPA er byggðasamlag í eigu sveitar
félaganna á höfuðborgarsvæðinu og
hafa eigendur þess sett fyrirtækinu
eigendastefnu.



Árlega stendur SORPA að neyslukönnun
til að meta viðhorf íbúa höfuðborgar
svæðisins gagnvart fyrirtækinu og
flokkun og endurvinnslu úrgangs.
––
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Viðhorf 97,4% svarenda er jákvætt
eða frekar jákvætt gagnvart fyrir
tækinu sem bendir til að ímynd
SOPRU sé góð meðal almennings.

Fræðslustarf um umhverfis- og úr
gangsmál er áberandi hluti í starfsemi
félagsins. Stærsti hópur þeirra sem
fræðslustarfið nær til eru leikskóla- og
grunnskólanemendur en einnig kemur
SORPA að fræðslu til framhalds- og
háskólanema. SORPA hefur einnig sinnt

og mun sinna fræðslu til starfsmanna
fyrirtækja, stofnana og annarra sem
óska fræðslu á sérsviði SORPU bs.
––


SORPA hefur tekið á móti um 3.000
manns á ári í fræðslu.

SORPA hefur farveg fyrir allar tegundir

nytjahluta, endurnýtingar- og endur
vinnsluefni.


Þjónustusýn SORPU bs. er að tryggja
heildarsamræmi í úrgangsmálum á
höfuðborgarsvæðinu, samfélaginu öllu
til hagsbóta.

Lagaumhverfið

Tonn
180

Sorphirða og meðhöndlun sorps er hluti
af þeirri almannaþjónustu sem sveitar
félögunum er skylt að sinna. Það eru í
vaxandi mæli settar kröfur á þau og má þar
nefna bæði lagafyrirmæli og áætlanir sbr.
svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs
sem krefjast m.a. verulegs samdráttar í urðun
á niðurbrjótanlegum úrgangi og verulegrar
aukningar í endurvinnslu á ýmsum um
búðaúrgangi.

Markmið landsáætlunar um urðun lífræns úrgangs

160

140

60% af þyngd fyrir gler,



60% af þyngd fyrir pappír og pappa,



50% af þyngd fyrir málma,



22,5% af þyngd fyrir plast, þar sem
eingöngu er tekið mið af plasti sem er
endurunnið aftur í plast,



15% af þyngd fyrir timbur.

Samkvæmt lagafyrirmælum skal draga úr
urðun á lífrænum úrgangi þannig að hlut
fall urðunar af heildarmagni úrgangs sem
til fellur á hverju ári minnki. Stjórn SORPU
hefur samþykkt að urðun á lífrænum og
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Þannig má m.a. nefna töluleg markmið um
endurvinnslu einstakra umbúðaefna í um
búðaúrgangi (562/2005) en að lágmarki skal
ná:


Áætlun frá 2007 um magn lífræns úrgangs til urðunar án aðgerða

145,0

Endurskoðuð áætlun 2011 um magn lífræns úrgangs til urðunar án frekari aðgerða
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Gas- eða jarðgerð, 1. áfangi, 15þús tonn
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Framleiðsla á brenni, 10þús tonn
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brennanlegum úrgangi verði hætt árið 2020.
SORPA mun vinna í því að finna farvegi fyrir
öll endurvinnsluefni þannig að sett markmið
náist, og gott betur, í öllum flokkum endur
vinnslu / endurnýtingar.


SORPA hefur gefið íbúum höfuð
borgarsvæðisins 27.000 margnota
innkaupapoka og um 30.000 endur
vinnslupoka til að aðstoða þá við að
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minnka úrgang og auka endurvinnslu.
Á svæðinu eru um 84.000 heimili.


Blátunnan, sem stendur íbúum höfuð
borgarsvæðisins til boða undir pappa
og pappír, hefur aukið endurvinnslu
þessa efnisflokks um 80%. Það er úr
26,4 kg/íbúa árið 2011 í 47,3 kg/íbúa
árið 2014 sem er 21,3 kg/íbúa.



Með blátunnunni er öllum heimilum
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höfuðborgarsvæðisins boðið upp á
flokkun mikilvægra endurvinnsluefna
við heimilið. Árangurinn er að sambæri
legt magn af blönduðum heimilis
úrgangi fer ekki í urðun og sparar því
móttökugjöld hans er því nemur, ásamt
fjölþættum umhverfislegum ávinningi.




Á milli áranna 2011 og 2014 minnkaði
innihald í orkutunnunni (gráa/svarta
tunnan við heimili) úr 211,6 kg/íbúa í
177,1 kg/íbúa eða um 34,5 kg/íbúa eða
16%. Urðun pr. íbúa minnkaði þannig
að sama skapi um 34,5 kg af heimilis
úrgangi.
SORPA hefur verið í samstarfi við Rauða
krossinn og fleiri félög um söfnun á
fatnaði, skóm, kertavaxi, hjólum og
dósum og flöskum þar sem endur
nýting og samfélagslegur ávinningur
fara saman.
––
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Tæp tvö tonn af kertavaxi hafa
verið endurunnin á Bjargi vinnu
stað fyrir fatlaða einstaklinga.



––

SORPA hefur verið í samstarfi við
Kristniboðssamtökin sem leitt
hefur af sér að 39 tonn af skóm
hafa fengið nýja eigendur í fjar
lægum löndum.

––

Á þriðja hundrað hjól hafa fengið
nýja eigendur í gegnum samstarf
SORPU og Barnaheilla.

SORPA hefur frá upphafi lagt mikið upp
úr að hafa í starfi hæfan og fjölbreyttan
starfsmannahóp.
––

Mannauðsstefna SORPU felur í sér
jafnlaunastefnu, jafnréttisstefnu
og starfsmannastefnu.

Skiptisamfélagið
SORPA hefur í gegnum tíðina haft frum
kvæði að fjölmörgum verkefnum sem snúa
að samfélagslegum jafnt sem umhverfis
legum málum. Dæmi um velheppnað verk
efni er rekstur Góða hirðisins, þar sem gamlir
munir og húsbúnaður fá nýtt líf í höndum
nýrra eigenda.

Allur ágóði af sölu muna í Góða hirðinum,
sem frá upphafi er kominn í u.þ.b. 200
milljón
ir, hefur runnið til góðgerðarmála.
Styrkir eru eyrnamerktir verkefnum sem
snúa með einhverjum hætti að sjálfshjálp
eða sjálfseflingu.
Frá upphafi hafa yfir 10.000 tonn af hús
búnaði fengið nýja eigendur í gegnum Góða
hirðinn. Aðgengi almennings, til dæmis ungs
fólks sem er að hefja búskap, hefur aukist að
ódýrum húsbúnaði og einnig hafa líknar
félög tækifæri til að útvega skjólstæðingum
sínum húsgögn og muni á vægu verði.

Rekstur og afkoma
Í fjármálum hefur SORPA unnið samkvæmt
þeirri stefnu að lágmarka kostnað eigenda
og þar með íbúa höfuðborgarsvæðisins.
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SORPA byggir á fagmennsku í öllu sínu verk
lagi og til staðfestingar á því hefur SORPA
fengið vottanir á ýmsum sviðum. Má þar
meðal annars nefna gæðavottun skv. ISO
9001 sem varð að veruleika á 20 ára starfs
afmæli SORPU árið 2011 og er öll starfsemi
fyrirtækisins vottuð. Gæðavottun er stað
festing á því að SORPA vinni eftir fyrirfram
ákveðnum verkferlum og leiðbeiningum, í
stuttu máli „segjum hvað við gerum, gerum
það sem við segjum og sýnum fram á það“
– leiðarljós sem lengi hefur verið haft í
hávegum hjá SORPU.
Frá lokum árs 2013 er starfsemi fyrirtækis
ins jafnframt vottuð skv. umhverfis
stjórnunarstaðlinum ISO 14001 sem þýðir
að SORPA tekur tillit til umhverfismála í allri
sinni starfsemi. Umhverfisvottun tryggir
jafnframt að fyrirtækið skipar sér á fremsta
bekk í umhverfismálum.
SORPA hlaut jafnlaunavottun VR sumarið
2014 og var viðurkenningin afhent á baráttu
degi kvenna þann 19. júní. Sérstaklega var
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ánægjulegt að við vottunina kom í ljós að
SORPA þurfti ekki að endurskoða laun til að
öðlast þá vottun.
Metanhreinsistöðin í Álfsnesi, þar sem um
hverfisvæna ökutækjaeldsneytið metan er
framleitt, hlaut ATEX vottun síðla hausts
2014. ATEX vottun þýðir að allur búnaður,

vinnuferlar við umsjón og rekstur tækja
og umgengni starfsmanna og annarra er
koma að rekstri eða breytingum á rekstri
metanhreinsistöðvarinnar, uppfyllir ströng
skilyrði vegna öryggismála tengdum eld- og
sprengihættu.
SORPA stefnir að öryggisvottun skv. OHSAS

Umhverﬁsáhrif orkunotkunar SORPU 2014
25
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18001 staðli er lýtur að vinnuumhverfi og
öryggi starfsmanna og viðskiptavina. Einnig
ætlar SORPA að taka upp upplýsingaöryggis
vottun skv. ISO 27001 staðli, sem eykur
öryggi óáþreifanlegra eigna og hækkar uppi
tíma afgreiðslu-, tölvu-, net- og upplýsinga
kerfa.
SORPU er skylt að halda grænt bókhald og
skal það endurskoðað af löggiltum endur
skoðanda.
Eitt af markmiðum SORPU er að lágmarka
úrgang frá eigin starfsemi og jafnframt
að lágmarka orkunotkun í meðhöndlun
úrgangs, mælt í orkunotkun á hvert tonn
innvegins úrgangs.
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SKIPURIT
Starfsmenn SORPU voru eitt hundrað í lok
árs 2014 í 94 ársverkum. Kynjaskipting var
70% karlar og 30% konur.
Starfsemi SORPU er skipt upp í 7 deildir
sem hér segir; Góði hirðirinn, endur
vinnslustöðvar, móttöku- og flokkunar
stöð, urðunarstaður, skrifstofa og fjármál,
umhverfis- og fræðsludeild og þróunarog tæknideild.
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Góði hirðirinn

100
starfsmenn í
94 stöðugildum

70

Meðalstarfsaldur

6,7 ár

30

Endurvinnslustöðvar

33
Umhverfis- og
fræðsludeild

4

Fjármáladeild

7

20
Móttökustöðin
í Gufunesi

22
Þróunar- og
tæknideild

14
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HORFT TIL FRAMTÍÐAR MEÐ SVIÐSMYNDUM
Helstu niðurstöður úr sviðsmyndagreining
unni:

Í tengslum við verkefnið voru mótaðar fjórar
ólíkar sviðsmyndir fyrir SORPU bs. Þar var
horft til framtíðar með það fyrir augum að
rýna hvaða þættir muni móta starfsumhverfi
félagsins á komandi árum. (Í viðauka er
nánar fjallað um sviðsmyndirnar.)



Skerpa þarf á hinu lögbundna hlutverki
sveitarfélaga í úrvinnslumálum og hvað
fela eigi SORPU og hvar aðrir aðilar geti
komið að.

Drifkraftar



Samstaða um sameiginlega fram
tíðarsýn er lykilatriði þegar kemur
að því að byggja upp öflugt byggða
samlag sveitarfélaganna.



Ákvarðanir og áherslur sveitarfélag
anna þurfa að miðast við að gæta hags
muna heildarinnar.



SORPA mun hafa mikilvægu hlutverki
að gegna í að leiða umræðu í mála
flokknum.



Huga þarf að
úrvinnslumálum.



Starfssvæði SORPU kann að stækka á
komandi árum.

Valdir voru tveir mikilvægustu óvissuþættir
og drifkraftar breytinga í starfsumhverfi
SORPU. Þeir eru:
1.

2.
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Viðhorf til endurvinnslu og nýtingar
sem geti annað hvort þróast til frekari
endur- og samnýtingar og hins vegar
til einnota umbúða með styttri líftíma
vara.
Verkskipting í úrvinnslumálum – þar
sem annars vegar sé óskýr verkaskipt
ing milli sveitarfélaga og einkaaðila og
hins vegar skýr verkskipting um sorp
hirðu og endurvinnslu.

heildarlausnum

í

…skerpa þarf á
lögbundnu hlutverki
sveitarfélaga og
aðkomu SORPU

SVIÐSMYNDIR
Wall-E



Skýr verkaskipting ríkir milli
sveitarfélaga og einkaaðila um
sorphirðu og endurvinnslu
Einnota samfélagið



Viðhorf til

 Óskýr verkaskipting milli sveitarfélaga
og einkaaðila
 Einnota samfélagið

Villta Vestrið

Verkaskipting í úrvinnslumálum



Aftur til upprunans



Skýr verkaskipting ríkir milli
sveitarfélaga og einkaaðila um
sorphirðu og endurvinnslu
Áhersla á nýtingu

endurvinnslu og nýtingar

 Óskýr verkaskipting milli sveitarfélaga
og einkaaðila
 Endurnýting – samnýting
 Skiptisamfélagið
Spírallinn
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ENDURSKOÐUN
Starfsumhverfi SORPU tekur stöðugum
breytingum og árangur mun nást í eftir
fylgni þeirra markmiða sem sett eru í stefnu
SORPU. Því er mikilvægt að gera sér grein
fyrir því að stefna sem þessi er „lifandi skjal“
sem þarf að endurnýja reglulega. Stefnan
gildir til ársins 2020 en fram að þeim tíma
verði hún endurskoðuð reglulega, a.m.k.
annað hvert ár.

16

STEFNA, MARKMIÐ OG LEIÐIR TIL ÁRANGURS
ÚRGANGSSTJÓRNUN
Eitt stærsta verkefni SORPU frá upphafi stofnunar byggðasamlagsins er hvernig draga skal úr urðun lífræns úrgangs, en lagafyrirmæli, (lands
áætlun) og svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs krefjast verulegs samdráttar í urðun niðurbrjótanlegs úrgangs.

Stefna
Úrgangsstjórnun uppfylli ætíð markmið stjórnvalda í málaflokknum.

Markmið
1.

Endurnýting úrgangs frá heimilum verði a.m.k. 95%.

2.

Tryggð verði framtíðarnýting endurvinnsluefna, s.s. moltu og metans.

3.

SORPA framleiði fast eldsneyti (brenni).

4.

Starfssvæði SORPU verið stækkað.

Leiðir
1.
Komið verði upp gas- og
jarðgerðarstöð (sjá nánar í
viðauka).
Fjölgað verði ráðstöfunarleiðum
fyrir sláturúrgang og gifs á
urðunar
stað, hráefni í brenni
(RDF) í móttöku- og flokkunar

stöð og trjágreinar ásamt fleiri
efnum til endurnota af endur
vinnslustöðvum, móttöku- og
flokkunarstöð og urðunarstað.

2.
Unnið verði með eigendum
SORPU að aukinni nýtingu
metans hjá sveitarfélögunum.

3.
Gerðir verði samningar
stórnotendur brennis.

Gerður verði samningur við
móttökuaðila moltu sem gæti
nýtt hana til uppgræðslu og/eða
áburðar.

Áframhaldandi viðræður verði
við sveitarfélögin á Suðurlandi
og Suðurnesjum um hugsan
lega sameiningu.

við

4.
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STARFSEMI OG REKSTUR
Með tilkomu eigendastefnu og eigendavettvangs SORPU hafa samskipti við eigendur breyst og ákvarðanataka fengið fastan farveg. Vel þarf
að gæta að þessu fyrirkomulagi og passa upp á að það sé virt, bæði af eigendum og SORPU bs.

Stefna
SORPA gætir ætíð aðhalds og ráðdeildar í rekstri í takt við óskir eigenda félagsins.

Markmið
1.

SORPA fylgi þeim reglum um skuldsetningu og kröfum um afkomu sem settar eru í sveitarstjórnarlögum og viðmiðum
eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga.

2.

Upplýsingaflæði frá SORPU til eigenda verði eflt.

3.

Þjónusta við íbúa á grenndarstöðvum og endurvinnslustöðvum verði stöðugt í endurskoðun.

4.

Nýting upplýsingatækni verði vaxandi hluti í þjónustu við viðskiptavini SORPU.

Leiðir
1.
Samkvæmt viðmiðum eftir
litsnefndar með fjármálum
sveitarfélaga mun SORPA fylgja
eftirfarandi fjármálagjörningum:

Rekstrarniðurstaða skal ætíð
vera jákvæð m.v. þriggja ára
tímabil.

Framlegð sem hlutfall af tekjum
skal ekki vera lægri en 15%.

Áfram verði haldnir reglulegir
fundir með tæknimönnum sveit
arfélaga.

Veltufé frá rekstri sem hlutfall af
tekjum skal vera a.m.k. 7,5%.
Heildarskuldir sem hlutfall af
heildartekjum fari ekki yfir 150%.
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2.

SORPA kynni reglulega starfsemi
félagsins fyrir sveitarstjórnar
mönnum.

3.
Samningar við sveitarfélögin
um rekstur grenndarstöðva og
endurvinnslustöðva verði endur
skoðaður reglulega. Jafnframt
verði unnið með umhverfis
nefndum og tæknimönnum
að stöðugum endurbótum á
svæðunum.

4.
Viðskiptavinum verður veittur
aðgangur að „mínum síðum“
hvar þeir nálgast fjölþættar og
hnitmiðaðar upplýsingar um
viðskipti sín.
Kannaðar verði aðferðir til að
nýta upplýsingatækni til að lág
marka úrgang og auka endur
not.
Upplýsingakerfi verði ISO 27001
vottuð.

FRÆÐSLA OG MIÐLUN
Fræðsla um starfsemi SORPU hefur verið stór þáttur allt frá stofnun félagsins og hefur þróast með starfseminni frá ári til árs. Árlega njóta um
3.000 aðilar fræðslu á vegum SORPU. Þannig stuðlar SORPA að aukinni vitund almennings um gildi umhverfissjónarmiða.

Stefna
Stöðugt verði unnið að því að auka meðvitund íbúa á starfssvæði SORPU um lágmörkun úrgangs, flokkun, endurvinnslu og endur
nýtingu hans með það að leiðarljósi að efla íbúa í að verða ábyrgir og vistvænir neytendur.
Aukin áhersla verði lögð á efsta þrep úrgangsþríhyrningsins og lífsferilshugsun með það að markmiði að draga úr myndun úrgangs og
lengja líftíma hluta.

Markmið
1.

SORPA viðhaldi og efli fræðslu meðal íbúa á starfssvæði sínu, með nálgun í gegnum skólahópa, fyrirtækjafræðslu og kynningum
til almennings.

2.

Rafrænn sýnileiki verði aukinn með gagnvirkri upplýsingamiðlun, nýtingu samfélagsmiðla og heimasíðu.

Leiðir
1.
Fræðsla verði boðin öllum
skólastigum á höfuðborgar
svæðinu.
Sérstaklega verði
unnið í fræðslu til kennara og
kennaranema.
Markhópar verði skilgreindir
í þeim tilgangi að auðveldara
verði að kynna starfsemi SORPU
á skilvirkan hátt.

2.
Efla umfjöllun og birtingu frétta
á samfélagsmiðlum og á heima
síðu SORPU – halda fólki upp
lýstu um hvað sé að gerast í
starfi SORPU og hvaða árangri
fyrirtækið er að ná.
Sett verði upp app / tölvuleikir í
þeim tilgangi að miðla fræðslu
til ákveðinna aldurshópa.
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ÍMYNDAR- OG KYNNINGARMÁL
SORPA er í hugum flestra íbúa landsins táknræn fyrir bætta umhverfis- og úrgangsstjórnun. Það er því mikilvægt, ekki hvað síst fyrir mála
flokkinn að félagið gæti vel að ímynd SORPU og kynningarmálum sé mjög vel sinnt.

Stefna
SORPA treysti og varðveiti enn frekar ímynd sína og orðspor sem tákn fyrir faglega úrgangsstjórnun.

Markmið
1.

Að íbúar á starfssvæði SORPU þekki vel fyrir hvað félagið standi.

2.

Ímynd SORPU verði áfram nátengd þróun og framförum í úrgangsmálum.

3.

Efling skiptimarkaðar verði áhersluverkefni SORPU, samfélaginu öllu til hagsbóta.

Leiðir
1.
Reglulega verði gerðar kannanir
um ímynd félagsins.
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2.
Kynningarmál taki mið af þeim
þáttum sem félagið standi fyrir
og sé sérstaklega kynnt.

3.
Góði Hirðirinn sem rekinn er
af SORPU vinni enn frekar að
eflingu skiptimarkaða á Íslandi.

SORPA leiði faglega umræðu og
þekkingaröflun um úrgangsmál
á Íslandi.

Kannað verði með möguleika
og nýtingu fyrir stærri hluti s.s.
byggingarvörur.

MANNAUÐSMÁL
Góður og sterkur starfsmannahópur er lykillinn að farsælu starfi fyrirtækisins og undirstaða þess árangurs sem fyrirtækið hefur náð á
sviði umhverfismála. Í mannauðsstefnu fyrirtækisins kemur fram að veigamesta auðlind SORPU er starfsfólk fyrirtækisins, reynsla þess og
þekking.

Stefna
Hlúð verði að öflugu starfsfólki SORPU.

Markmið
1.

Starfsfólk verði hvatt til að sýna ábyrgð, sjálfstæði og frumkvæði í starfi.

2.

Góður starfsandi ásamt andlegu og líkamlegu heilbrigði starfsfólks lámarki streitu á starfsstöðvum SORPU.

3.

Í mannauðsmálum verði unnið að stöðugum umbótum með tryggu eftirliti og eftirfylgni.

Leiðir
1.
Starfsfólk verði hvatt til að leita
sér aukinnar þekkingar með
innri og ytri fræðslu og endur
menntun.

2.
SORPA taki upp heilsustefnu
sem hluta af mannauðsstefnu.

3.
Starfsmenn taki þátt í mótun
gilda SORPU.

Tryggður verði jafn réttur fólks
til vinnu óháð kyni, kynþætti,
stjórnmálaskoðunum og trú.

Í samstarfi við starfsfólk verði
þættir mannauðsstefnunnar
stöðugt rýnd.

Jafnréttis- og jafnlaunastefna
verði ætíð í heiðri höfð.

Stjórnendur fari reglulega og
vinni í framlínu fyrirtækisins, s.s.
á móttökustöðvum.
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RANNSÓKNIR OG ÞRÓUN
SORPA hefur stundað þróun á fjölmörgum sviðum, s.s. þróun eldsneytis, (metan), endurnot (Góði hirðirinn) og málmendurvinnsla úr al
mennum úrgangi. Einnig má nefna móttöku og flokkun á blönduðum pappírsafurðum. SORPA hefur hefur tekið þátt í fjölþjóðlegum
rannsóknarverkefnum.

Stefna
Þróun í úrgangsmálum byggir á stöðugum umbótum og rannsóknum um úrgangsmál. SORPA sé leiðandi þátttakandi í rannsóknum á
öllum sviðum samfélagsins sem áhrif geta haft á magn, samsetningu og úrvinnslu úrgangs.

Markmið
1.

SORPA sé í öflugu samstarfi við háskólaumhverfi með þróunar- og rannsóknarverkefnum þar sem virkja má nemendur á flestum
fræðasviðum með meistaranáms- og doktorsverkefnum.

2.

SORPA þekki og hagnýti sér ætíð bestu fáanlegu tækni og leiðir við úrgangsstjórnun.

Leiðir
1.
Rík áhersla verði á samvinnu
við vísindasamfélagið með
gagnkvæmum
heimsóknum,
þátttöku í málstofum og ráð
stefnum, verkefnavinnu háskóla
nema, tilraunaverkefnum í sam
starfi við nýsköpunarfyrirtæki og
vísindamenn.
Að staðaldri verði meistara
náms- og doktorsnemar í verk
efnum hjá SORPU.
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2.
SORPA verði með tryggan
aðgang að þekkingu, aðstöðu
og færni til að uppfylla forystuog samhæfingarhlutverk sitt.
Starfsmenn SORPU fylgist reglu
lega með nýjustu tækni við úr
gangsstjórnun.

VIÐAUKAR
TENGSL VIÐ EIGENDUR
– EIGENDASTEFNA

aðila, að eftirsóknavert sé að nýta þjónustu
þess og að það gegni veigamiklu hlutverki í
samfélaginu

Eigendastefna SORPU er sáttmáli eigenda
um hvernig skuli umgangast fyrirtækið
og mikilvægt að allir aðilar virði þær
umgengnisreglur.

Meginverkefni SORPU bs. er rekstur
urðunar
staðar og að starfrækja móttökuog söfnunar
stöðvar fyrir úrgang sem
til fellur á starfssvæðinu. Í samræmi við
skyldur eigenda um að draga úr urðun
lífræns úrgangs og auka endurvinnslu og
endur
nýtingu úrgangs framleiðir SORPA
bs. eldsneyti og orku úr úrgangi og selur
flokkað
an úrgang ef því fylgir umhverfis
legur ávinningur.

Eigendur SORPU bs. hafa með stofnun
gengist ákveðnar
byggðasamlagsins undir
skyldur gagnvart hver öðrum, sem felast í að
tryggja í sameiningu framgang þeirra mark
miða sem fyrirtækinu eru sett hverju sinni og
að virða þá heildarhagsmuni sem samstarfið
grundvallast á.
Í starfsemi SORPU bs. skal áhersla lögð á
trúnað við markmið með rekstri fyrirtækis
ins, virðingu gagnvart um
hverfinu og
ábyrga nýtingu fjár. SORPA bs. kemur fram
af heilindum og trausti og rækir samfélags
lega ábyrgð í starfsemi sinni. Fyrirtækið ber
hag samfélagsins fyrir brjósti og umgengst
náttúruna, umhverfið, auðlindir, viðskipta
vini og starfsfólk af virðingu. Fyrirtækið vill
að litið verði til þess sem trausts samstarfs

nýjungum á sviði förgunar og endur
vinnslu úrgangs og þróa nýjar aðferðir
til að vinna verðmæti úr úrgangsefnum.
SORPA bs. sinnir einnig kynningu á
verkefnum sínum og fræðslu um gildi
umhverfissjónarmiða við meðhöndlun
sorps.


SORPA bs. setur fram tillögu að
svæðisáætlun um meðhöndlun
úrgangs í samræmi við ákvæði laga
55/2003 og leggur fyrir eigendur til
staðfestingar.

Þjónustusýn SORPU bs. er að tryggja heildar
samræmi í úrgangsmálum á höfuðborgar
svæðinu, samfélaginu öllu til hagsbóta.


SORPA bs. skal vera í farabroddi í um
hverfismálum og setja sér umhverfis
stefnu í samræmi við viðurkennd um
hverfisstjórnunarkerfi. Fyrirtækið skal
vera með virka umhverfisvöktun á
starfsstöðvum sínum.



SORPA bs. skal fylgjast með tækni
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GAS- OG
JARÐGERÐARSTÖÐ
Þegar gas- og jarðgerðarstöð hefur starf
semi á árinu 2017 verður allur úrgangur
sem safnað er frá heimilum á samlagssvæði
SORPU unninn í stöðinni. Lífrænu efnin
verða nýtt til gas- og jarðgerðar, en málmar
og önnur ólífræn efni verða flokkuð frá.
Frákast, aðallega lítt efnisendurvinnanlegt
plast verður nýtt sem hráefni í brenni sem er
endurunnið með orkuvinnslu.

Tímamót í umhverfismálum
Bygging gas- og jarðgerðarstöðvar er
í samræmi við stefnu sveitarfélaganna
á höfuðborgarsvæðinu í sameiginlegri
svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs
2009-2020 og staðfest með eigendasam
komulagi í október 2013. Stöðin er mikilvægt
skref í að standa við áform eigenda SORPU
um að hætta alveg urðun lífræns úrgangs
árið 2021 og að auka endurvinnslu annars
úrgangs þannig að markmiðum lands
áætlunar verði náð árið 2025.
Árlega eru um 100 þúsund tonn af úrgangi
urðuð í Álfsnesi. Þar af eru um 30.000 tonn
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sem koma úr heimilistunnum (orkutunnum)
á samlagssvæði SORPU.
Megnið (um 70%) af þeim 30.000 tonnum
heimilisúrgangs, sem er urðaður árlega í
Álfs
nesi er lífrænn. Í stað urðunar verður
hráefninu breytt í metangas og jarðvegsbæti
í gas- og jarðgerðarstöðinni og brenni gert
úr afganginum.
Í dag er árlegur úrgangur frá heimilum á
höfuðborgarsvæðinu pressaður í um 34
þúsund bagga áður en hann er urðaður.
Heildar
rúmmál sorpbagganna eru tæpir
47.000 rúmmetrar.
Áætlaður kostnaður við byggingu gas- og
jarðgerðarstöðvarinnar er um 2,7 milljarðar
króna. Til samanburðar má ætla að ný tunna
við hvert af 84.000 heimilum á höfuðborgar
svæðinu kosti um 400 milljónir í stofnkosnað
og um 400 milljónir í hirðu á hverju ári.

Forysta í endurvinnslu
Metanið sem hægt er að vinna úr urðunar
staðnum í Álfsnesi dugar í dag til að knýja
3-4 þúsund fólksbíla sem ganga fyrir metani.
Með gas- og jarðgerðarstöðinni tvöfaldast
framleiðslan tímabundið og mun duga

6-8 þúsund metanbílum árlega. Í byrjun
árs 2015 voru um 1400 bifreiðar knúnar
vélum sem ganga ýmist bæði fyrir metani
og bensíni eða metani og díselolíu. Þannig
sparast gjaldeyrir og notendur metanbíla
lækka samgöngukostnað sinn. Í gas- og
jarðgerðarstöðinni verða einnig til um
12.000 tonn af jarðvegsbætandi efnum sem
munu nýtast til almennrar landgræðslu,
ræktunar eða til landmótunar.
Stefnt er að því að framkvæmdir við gas- og
jarðgerðarstöðina hefjist í febrúar 2016 og
að hún verði tekin í notkun um mitt ár 2017.
Stöðin, sem er um 20 þúsund fermetrar að
stærð, mun rísa á 5 hektara lóð fjarri þéttbýli í
Mosfellsbæ, á milli núverandi urðunarstaðar
og gamla bæjarins í Álfsnesi.

Í gas- og jarðgerðarstöð
fer innihald orkutunnu, t.d. matarleifar, bleiur, dömubindi og
gæludýraúrgangur. Einnig plast- og pappírsefni sem eru óhæf í
annarskonar endurvinnslu (vegna óhreininda/matarleifa).

Metangas sem
dugir til að knýja
8000 metanbíla

Yfir 95%
endurnýting
úrgangs frá
heimilum

12.000 tonn
af jarðvegsbæti
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Rekstur SORPU hefst formlega 26. apríl þegar móttökustöðin
í Gufunesi og nýr urðunarstaður í Álfsnesi voru tekin í notkun.
Opnir sorphaugar á höfuðborgarsvæðinu heyra þar með
sögunni til. Endurvinnslustöðvar voru opnaðar á 8 stöðum á
höfuðborgarsvæðinu og byrjað að taka við flokkuðum pappír
og pappa til endurvinnslu.

MERKIR ÁFANGAR

1991

Byggðasamlagið Sorpeyðing höfuðborgar
svæðisins (SORPA) stofnað af sjö samstarfs
sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu.
Móttaka og kaup á einnota drykkjar
umbúðum hefst hér á landi á vegum
Endurvinnslunnar hf.

SORPA hefur söfnun á
metangasi á urðunarstaðn
um í Álfsnesi til að draga
úr gróðurhúsaáhrifum frá
starfseminni og til að nýta þá
orku sem í gasinu felst.

1989

1996
Hreinsun strandlengjunnar
við Reykjavík, sem hófst um
1980 og stóð yfir í um 25 ár,
er án efa eitt stærsta verk
efni í umhverfismálum sem
ráðist hefur verið í á Íslandi.

1980
1990
SORPA opnar spilliefnamót
töku í bráðabirgðahúsnæði
að Dalvegi 7 í Kópavogi.
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2000

Fyrstu 20 tvíorkubílarnir
sem ganga bæði fyrir
metani og bensíni koma
á götuna.

2006

Ný hreinsistöð sem skilur
metan frá hauggasinu í Álfs
nesi tekin í notkun.

2011

Endurvinnsla var aukin með
tilkomu vélrænnar málm
flokkunar og Bylgju, sem
flokkar bylgjupappa vélrænt
frá öðru pappírsefni.

2012

Innleiðing blátunnu hefst
á höfuðborgarsvæðinu.
Öll heimili utan Reykjavíkur
fá afhenta tunnu frá sínu
sveitarfélagi sem setja á í allan
pappír og pappa. Í Reykjavík
var bannað að setja pappírs
efni í almennu sorptunnuna
en íbúar gátu valið um að fá
blátunnu eða skila pappírs
efni á grenndar- eða endur
vinnslustöð.

2008

10 km gasleiðsla frá urðunar
svæði SORPU í Álfsnesi að
metanafgreiðslu N1 á Bílds
höfða tekin í notkun.

2017

Gas- og jarðgerðarstöð SORPU tekin í
notkun á Álfsnesi. Árleg urðun á lífrænu
úrgangi frá heimilum á höfuðborgar
svæðinu mun heyra sögunni til.
Framleiðsla á metangasi á vegum SORPU
tvöfaldast og til verður jarðvegsbætir
sem nota má til uppgræðslu lands.
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SVIÐSMYNDIR

Óvissuþættir – drifkraftar

Í vinnuferlinu var farið í gerð sviðsmynda
til að draga fram mögulegt starfsumhverfi
SORPU árið 2030. Við slíka greiningu er jafn
framt leitast við að finna helstu óvissuþætti
og drifkrafta sem haft geta áhrif á byggða
samlagið. Þátttakendur í sviðsmynda
vinnunni voru aðal- og varamenn í stjórn
SORPU, yfirmenn og gestir frá samstarfs
aðilum og sveitarfélögunum.

Valdir voru tveir mikilvægustu óvissuþættir
og drifkraftar breytinga í starfsumhverfi
SORPU. Þeir eru:

Það hefur alltaf verið erfitt að spá fyrir um
framtíðina og sviðsmyndaaðferðin snýst ekki
um hvað muni gerast, heldur átta sig betur
á því hvað gæti gerst og hvaða afleiðingar
slíkir atburðir gætu haft.
Sviðsmyndir hjálpa við að spyrja réttu
spurninganna og undirbúa okkur fyrir hið
óvænta með því að lýsa mögulegu starfs
umhverfi í framtíðinni.
Þetta vinnuferli hjálpar okkur þannig við að
skilja betur hverjar geti verið hugsanlegar
afleiðingar tiltekinna ákvarðana, áður en til
ákvarðanatöku kemur.
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Viðhorf til endurvinnslu og nýtingar
sem geti annað hvort þróast til frekari
endur- og samnýtingar og hins vegar
til einnota umbúða með styttri líftíma
vara.



Verkaskipting í úrvinnslumálum – þar
sem annars vegar sé óskýr verka
skipting milli sveitarfélaga og einka
aðila og hins vegar skýr verkaskipting
um sorphirðu og endurvinnslu.

Sviðsmyndirnar eru ekki
framtíðarsýn, spá, stefna eða
framreikningur. Þær eru öflug
aðferð til að skilja umhverfið og
skapa sameiginlegan skilning á því
hvað rétt sé að gera í dag til að
undirbúa framtíðina.

ÞÆR ÁLYKTANIR SEM MÁ DRAGA AF SVIÐSMYNDUNUM – BREYTINGA ER ÞÖRF
Drifkraftar
Þeir megindrifkraftar sem hafa munu áhrif
á gengi SORPU bs. til framtíðar snúast að
mestu um verkaskiptingu milli sveitarfélaga
og einkaaðila annars vegar og hins vegar um
það hversu jákvætt viðhorf almennings sé til
endurvinnslu og nýtingar.

Helstu niðurstöður eru því:


Skerpa þarf á hinu lögbundna hlutverki
sveitarfélaga í úrvinnslumálum og hvað
fela eigi SORPU og hvar einkaaðilar
koma að.



Samstaða um sameiginlega fram
tíðarsýn er lykilatriði þegar kemur
að því að byggja upp öflugt byggða
samlag sveitarfélaganna.



Ákvarðanir og áherslur sveitarfélag
anna þurfa að miðast við að gæta hags
muna heildarinnar.



SORPA mun hafa mikilvægu hlutverki
að gegna í að leiða umræðu í mála
flokknum.



Huga þarf að
úrvinnslumálum.



Starfssvæði SORPU kann að stækka á
komandi árum.

heildarlausnum

í

…skerpa þarf á lögbundnu hlutverki sveitarfélaga og aðkomu SORPU
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SVIÐSMYNDIR
Wall-E






Skýr verkaskipting ríkir milli
sveitarfélaga og einkaaðila um
sorphirðu og endurvinnslu
Einnota samfélagið
Stuttur líftími
Hröð endurnýjun
Miklar umbúðir



Viðhorf til







Verkaskipting milli sveitarfélaga og
einkaaðila er mjög óskýr og
samkeppni ríkir á öllum sviðum
Einnota samfélagið
Stuttur líftími vöru
Hröð endurnýjun
Miklar umbúðir

Villta Vestrið
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Verkaskipting í úrvinnslumálum



Aftur til upprunans





Skýr verkaskipting ríkir milli
sveitarfélaga og einkaaðila um
sorphirðu og endurvinnslu
Endurnýting – samnýting
Skiptisamfélagið
Áhersla á nýtingu

endurvinnslu og nýtingar
 Verkaskipting milli sveitarfélaga og
einkaaðila er mjög óskýr og
samkeppni ríkir á öllum sviðum
 Endurnýting – samnýting
 Skiptisamfélagið
 Áhersla á nýtingu
Spírallinn

WALL-E
Bakslag í þróun og hönnun vöru, samfélag
þar sem vörur eru einnota. Almenningur
hugsar ekki mikið um sóun.
Mikill úrgangur kemur frá heimilum og
fyrirtækjum, þ.s. samfélagið hefur þróast í átt
að ofneyslu og aukið sóun.

Viðhorf til endurvinnslu
og nýtingar

Verkaskipting í
úrgangsmálum

Neikvætt

Skýr verkaskipting

Lagabreytingar sem færa opinbera aðila út
af markaðinum.
SORPA vinnur með afgangsúrgang sem
einkaaðilar sjá ekki hagkvæmni í og rekur
eingöngu brennslustöð til sorpeyðingar.
Endurvinnsluiðnaður hefur lagst af á Íslandi
en arðbær úrgangur er seldur úr landi af
einkaaðilum.
Starfssvæði SORPU nær frá Vík í Mýrdal í
austri að Hrútafirði í vestri.
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AFTUR TIL UPPRUNANS
Samfélagið í heild sinni er orðið mjög með
vitað um umhverfismál, endurvinnslu og
nýtingu. Yfir 90% úrgangs er endurunninn.
Mikill vilji er fyrir flokkun og endurvinnslu en
jafnframt er lagaumhverfið sniðið að bættri
endurvinnslu og nýtingu.
Framleiðendaábyrgð er á fjármögnun á
nýtingu hráefna. Vegna þess hefur hrá
efnisverð hækkað til samræmis við heildar
kostnað á líftíma vörunnar.
Í auknum mæli er horft til líftíma kostnaðar
og umhverfisáhrifa þegar ákvarðanir eru
teknar.
Samnýting hefur aukist bæði milli sveitar
félaga og milli íbúa og neytandinn er vel
upplýstur og meðvitaðri um eigin neyslu og
kostnað vegna hennar.
Skýr verkaskipting skilur á milli grunn
þjónustu sveitarfélaganna við íbúana og
þjónustu einkaaðila á fyrirtækjamarkaði.
Út á hinum frjálsa fyrirtækjamarkaði ríkir
hörð samkeppni.
Rekstrarform sorphirðufyrirtækja aðlagar sig
að þessu umhverfi þar sem viðskipti með
hráefni er kjarnastarfsemin.
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Viðhorf til endurvinnslu
og nýtingar

Verkaskipting í
úrgangsmálum

Jákvætt

Skýr verkaskipting

VILLTA VESTRIÐ
Ábyrgð sveitarfélaga á meðhöndlun úrgangs
er úr sögunni.
Margir aðilar hafa því séð tækifæri í að annast
sorphirðu á frjálsum samkeppnismarkaði.
Sorphirðuþjónusta er tilviljanakennd og um
hana ríkir óstöðugleiki, óvissa og óöryggi.

Viðhorf til endurvinnslu
og nýtingar

Verkaskipting í
úrgangsmálum

Neikvætt

Óskýr verkaskipting

Endurvinnsla og endurnýting er í lágmarki.
Móttöku- og urðunarstaðir margir og litlir á
víð og dreif.
Óhagkvæmni í starfseminni eykst og
verðmætasköpun er engin.
Samfélagið hefur lítinn áhuga á endur
vinnslu og nýtingu hráefna, einkum vegna
þeirrar óreiðu sem ríkir í þessum iðnaði.
Úrgangur er á víðavangi og fyrr en varir fer
náttúran að láta á sjá. Megn óánægja er með
ástandið og mikil þörf er á lögfræðiþjónustu
í sorpiðnaðinum.
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SPÍRALLINN
Orðið úrgangur er ekki til í daglegu tali.
Áhersla á endurnýtingu og endurnotkun
verður til þess að aukin eftirspurn verður
eftir vörum sem eru endinga- og gæðameiri.
Virkur eftirmarkaður, þar sem fólk veitir
vörunni nýtt líf á skipti- eða sölutorgum.
Togstreita verður þess valdandi að dóm
stólar úrskurða einkaaðilum í hag.
Einkaaðilar eru ráðandi á endurvinnslu
markaði en opinberir aðilar sinna auknu
eftirlitshlutverki. „Úrgangur“ er eftirsóttur og
einkaaðilar nýta og kaupa „úrgang“ af fólki.
Endurvinnslustöðvar hafa sífellt minna vægi
en hugsanlega reka einkaaðilar stærri og
hagkvæmari stöðvar.
Umhverfisupplýsingar vöru eru sýnilegar og
neytendur hafa gjörbreytt neyslumynstrinu.
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Viðhorf til endurvinnslu
og nýtingar

Verkaskipting í
úrgangsmálum

Jákvætt

Óskýr verkaskipting
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