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Árið 2006 eru 15 ár liðin frá því að SORPA hóf starfsemi sína. Á þessum tíma
hefur mikilvægum áföngum á sviði endurnýtingar verið náð og í dag fer 31%
af þeim úrgangi sem berst til SORPU í endurvinnslu eða endurnotkun. Í tilefni
af 15 ára afmæli SORPU eru það starfsmenn fyrirtækisins sem sjá um
myndskreytingu og er þema verkanna endurnýting og þau verðmæti sem eru
fólgin í ruslinu. Almanakið inniheldur að auki flokkunartöflur fyrirtækisins og
sérstaka síðu fyrir börnin.

15 ÁR

Móttaka og meðhöndlun úrgangs í

Í apríl árið 2006 eru liðin 15 ár frá því að SORPA hóf starfsemi sína. Margt hefur
gerst á þessum árum og meðhöndlun á úrgangi hefur gjörbreyst frá því sem áður
var. Þátttaka fyrirtækja og almennings í flokkun úrgangs hefur leitt til þess að í
dag er 31% þess sem berst til SORPU endurnýtt. Fatnaður, flöskur og dósir,
málmar, timbur, fernur, bylgjupappi, kertaafgangar, dagblöð og tímarit eru dæmi
um það sem tekið er við til endurvinnslu eða endurnýtingar. Öðrum úrgangi, eða
69% þess sem til SORPU berst, er hins vegar fargað með urðun.
Metan sem myndast á urðunarstaðnum við niðurbrot lífrænna efna er notað sem
eldsneyti á bíla og til rafmagnsframleiðslu og það sem mest er um vert er að
spilliefni eru meðhöndluð með ábyrgum hætti og fara til eyðingar hjá sérhæfðum
aðilum. Þau eru því mörg og þörf skrefin sem hafa verið tekin á þessum tíma og
í almanakinu má til fróðleiks lesa um sögulega atburði í starfsemi SORPU við
þær dagsetningar sem við á.
Á tímamótum sem þessum er ekki bara áhugavert að skoða fortíðina heldur líka
að velta fyrir sér framtíðinni. Hvað bera næstu 15 ár í skauti sér? Stærsta verkefnið
verður að finna leiðir til þess að draga úr myndun úrgangs en á árinu 2004 bárust
t.d. um 170.000 tonn af úrgangi til meðhöndlunar hjá SORPU. Einnig má gera
ráð fyrir umtalsverðum breytingum á meðhöndlun úrgangs, bæði frá heimilum og
atvinnurekstri. Samkvæmt reglugerð um meðhöndlun úrgangs frá árinu 2003 (nr.
737/2003) verður skylt að draga verulega úr urðun á lífrænum úrgangi og er þar
átt við þann úrgang sem örverur brjóta niður, s.s. matarleifar, garðaúrgang,
sláturúrgang, fiskúrgang, húsdýraúrgang, timbur, pappír og pappa.

Ljóst er að beita verður öðrum aðferðum en þeim sem notaðar hafa
verið á 15 ára starfstíma SORPU til þess að ná þeim markmiðum sem
fram koma í reglugerðinni. Hverjar þær verða er hins vegar ekki ljóst
en það er viðfangsefni sem 43 sveitarfélög á suðvesturhorni landsins
hafa ákveðið að vinna sameiginlega að. Um þessar mundir er verið
að skoða ýmsar leiðir og koma nokkrar þekktar aðferðir til greina,
annaðhvort einar sér eða í bland hver við aðra. Taka verður tillit til
sérstöðu Íslands, sem er talsverð þegar litið er til notkunar á jarðhita
til upphitunar á híbýlum okkar. Nýting á hitaorku frá sorpbrennslu er
því í fæstum tilfellum eins áhugaverður kostur og í nágrannalöndum
okkar en þar kemur einnig til lágt orkuverð hér á landi. Tækni til
framleiðslu á metani úr hinum lífræna hluta sorpsins verður fullkomnari
og ódýrari í framtíðinni en nú. Sá kostur er mjög áhugaverður, einkum
ef hægt er að nýta metan í stað hefðbundinna jarðefnaeldsneytisgjafa,
t.d. á ökutæki, eins og SORPA hefur gert á undanförnum árum.
Jarðgerð á hinum lífræna hluta úrgangsins er ein leið sem kemur til
skoðunar. Helstu kostir hennar eru að þannig nýtast ýmis næringarefni
sem annars færu forgörðum en þeirri leið fylgja líka vandamál, svo
sem lyktarmengun og mál sem tengjast öðrum hollustuháttum.
Meta verður kosti og galla mismunandi leiða en ljóst er að sú leið sem
verður valin mun kalla á áframhaldandi góða samvinnu við almenning
og fyrirtæki. Að draga úr magni þess úrgangs sem fer til urðunar er
aðeins hægt með sameinuðu átaki allra.

Flokkunartafla heimilanna
Úrgangur

Móttaka

Gjaldtaka
við losun

Ráðstöfun
úrgangs

Endurnýting/
endurnotkun

Úrgangur

Athugasemdir

Ráðstöfun
úrgangs

Gjaldtaka
við losun

Móttaka

Endurnýting/
endurnotkun

Athugasemdir

Timbur er kurlað
Ekki má flokka
og nýtt sem kolefnis- masónít, trétex, þunnar
gjafi við framleiðslu
innihurðir, hvítmálaðar
kísiljárns hjá
eða plasthúðaðar
Ísl. járnblendifélaginu hf.
spónaplötur með
á Grundartanga
timbrinu

Bylgjupappi

Endurvinnslustöðvar
SORPU

Nei

Endurvinnsla
erlendis

T.d. nýjar
pappaumbúðir
og einangrunarplötur

Minnum á að
pítsukassar eru úr
bylgjupappa

Timbur
og trjábolir
(ekki hvítmálað og
plasthúðað)

Endurvinnslustöðvar
SORPU og
móttökustöð
SORPU Gufunesi

Já

Endurnýting
hérlendis

Dagblöð og
tímarit

Endurvinnslustöðvar
SORPU og
grenndargámar á
höfuðborgarsvæðinu

Nei

Endurvinnsla
erlendis

T.d. framleiðsla
á klósettpappír
og eldhúsrúllum

Tölvupappír og auglýsingapóstur mega fara í
þennan flokk. Ekki morgunkornspakkinn, pítsukassinn,
aðrar pappaumbúðir
eða plastpokar

Rafeindatæki

Endurvinnslustöðvar
SORPU

Nei

Endurvinnsla
erlendis

Meðhöndlun vegna
spilliefna. Málmarnir
í tækjunum eru
bræddir og
endurunnir

Forvinnsla hjá
Efnamóttökunni hf.
og hjá Furu ehf.

Fernur
(með/án álfilmu)

Endurvinnslustöðvar
SORPU og
grenndargámar á
höfuðborgarsvæðinu

Nei

Endurvinnsla
erlendis

T.d. framleiðsla á
morgunkornspökkum og öðrum
sambærilegum
umbúðum

Ekki plastpokar
eða aðrar
plastumbúðir

Trjágreinar
án aðskotahluta

Endurvinnslustöðvar
SORPU

Nei

Endurvinnsla
hérlendis

Framleiðsla á
jarðvegsbæti
(MOLTU)

Trjágreinar eru
kurlaðar og
nýtast ásamt grasi
í moltuframleiðslu

Skilagjaldsskyldar
umbúðir

Endurvinnslustöðvar
SORPU og
Endurvinnslan hf.

Endurgreitt
skilagjald

Endurvinnsla
erlendis og
endurnýting
hérlendis

Áldósir og plastflöskur endurunnar
erlendis.
Glerflöskur
notaðar í
jarðvegsfyllingu

Að hámarki má skila
1000 einingum í einu
á endurvinnslustöðvar
og vönduð flokkun
og talning umbúða
er nauðsynleg

Gras
án aðskotahluta

Endurvinnslustöðvar
SORPU

Nei

Endurvinnsla
hérlendis

Framleiðsla á
jarðvegsbæti
(MOLTU).
Fæst í Blómavali

Grasi og trjágreinum
er blandað í ákveðnum
hlutföllum og efnin
látin brotna niður. Þannig
fæst fyrirtaks lífrænn
jarðvegsbætir

Húsbúnaður
og húsgögn

Nytjagámar á
endurvinnslustöðvum
SORPU

Nei

Endurnotkun
hérlendis ef
húsbúnaður er
nothæfur og
gefinn í nytjagám
á endurvinnslustöð

Selt í
Góða hirðinum
Fellsmúla 28

Allur ágóði rennur til
góðgerðarmála

Garðaúrgangur

Endurvinnslustöðvar
SORPU

Nei

Förgun á
jarðvegstipp

Föt og klæði

Endurvinnslustöðvar
SORPU

Nei

Endurnotkun
eða
endurnýting
hérlendis/erlendis

Gefið þurfandi
eða selt
hérlendis/erlendis
og ágóði nýttur til
hjálparstarfs RKÍ

Safnað í samvinnu
við Rauða kross
Íslands.
Vinsamlegast skilið
klæðum og fatnaði
í lokuðum
plastpokum

Gler,
postulín og
flísar

Endurvinnslustöðvar
SORPU

Já, ef um
er að ræða
úrgang vegna
framkvæmda, t.d.
rúður, flísar og
hreinlætistæki

Endurnýting
hérlendis

Nýtanlegt sem
jarðvegsfylling
ef efnið er án
aðskotahluta

Glerkrukkur, ónýtt
leirtau o.þ.h. er
ekki gjaldskylt

Skór

Endurvinnslustöðvar
SORPU

Nei

Endurnotkun
erlendis

Sent utan sem
hjálparaðstoð eða
selt erlendis og
ágóði nýttur til
hjálparstarfa

Bindið saman
reimar eða
skilið skópörum
í lokuðum
plastpoka

Grjót og
jarðvegur

Endurvinnslustöðvar
SORPU og
jarðvegstippar

Já, á endurvinnslustöðvum ef um
er að ræða
úrgang vegna
framkvæmda

Endurnýting
hérlendis

Landmótun

T.d. steinefni,
mold, hellur,
múrbrot o.fl.

Kertaafgangar

Endurvinnslustöðvar
SORPU og
bensínstöðvar OLÍS

Nei

Endurvinnsla
hérlendis

Framleiðsla
á kertum

Safnað í samvinnu við
Kertagerð Sólheima í
Grímsnesi

Hjólbarðar

Endurvinnslustöðvar
SORPU

Nei

Endurnýting
hérlendis/
förgun

Hjólbarðar eru kurlaðir
hjá þjónustuaðila
Úrvinnslusjóðs. Hluta
þeirra er hægt að nýta
á urðunarstað SORPU,
t.d. í vegagerð og drenlag

Málmar

Endurvinnslustöðvar
SORPU

Nei

Endurvinnsla
erlendis

Hreinsaðir,
bræddir og
endurunnir

Skila má t.d.
niðursuðudósum,
krukkulokum og
sprittkertakoppum

Kælitæki

Endurvinnslustöðvar
SORPU

Nei

Endurvinnsla
að hluta og
förgun að
hluta erlendis

Málmar
hreinsaðir,
bræddir og
endurunnir

Ósoneyðandi
efnum er eytt
samkvæmt lögum

Já

Endurnýting
hérlendis/
förgun

Jarðgerð úr
timbri og
húsdýraúrgangi

Tilraunaverkefni
sem felur í sér
nýtingu afurðarinnar
í yfirlag á
urðunarstað

Heyrúlluplast

Móttökustöð
SORPU

Nei.
Úrvinnslusjóður
greiðir fyrir úrganginn
ef hann er án
aðskotahluta

Förgun
hérlendis

Úrvinnslusjóður er
með mögulega
endurnýtingarfarvegi í skoðun

Úrvinnslusjóður
greiðir söfnun og
förgun/endurvinnslu
efnisins

Ráðstöfun
úrgangs

Endurnýting/
endurnotkun

Hvítmálað og
plasthúðað
timbur

Endurvinnslustöðvar
SORPU og
móttökustöð
SORPU Gufunesi

Móttaka

Gjaldtaka
við losun

Óendurvinnanlegur
úrgangur

Endurvinnslustöðvar
SORPU

Já, ef um
er að ræða
úrgang vegna
framkvæmda

Förgun

Spilliefni

Endurvinnslustöðvar
SORPU

Nei

Spilliefnin eru
flokkuð og
þeim eytt á
viðeigandi hátt
hérl. og erl.

Úrgangur

Athugasemdir
T.d. teppi, plast
og annað sem ekki
fellur undir aðra
flokka úrgangs

Leysiefni og
framköllunarvökvi
nýtist sem
orkugjafi hjá
Sementsverksmiðjunni

Skv. íslenskum lögum
má ekki urða eða losa
í sjó nokkurn þann
úrgang sem inniheldur
spilliefni

Spilliefni
Hluti þess úrgangs sem kemur frá heimilum og fyrirtækjum inniheldur efni sem geta verið
lífríkinu hættuleg og skaðleg mönnum og dýrum og nefnast því spilliefni. Spilliefnum ber
samkvæmt lögum að skila til eyðingar.
Spilliefni eru t.d. ýmiss konar hreinsiefni, rafhlöður, málning, lím, þynnir, húsgagnabón,
leysiefni, t.d. terpentína, lyf, kvikasilfur í hitamælum, lakk, stíflueyðir, skordýraeitur, úðabrúsar,
framköllunarvökvi og viðhaldsefni fyrir bíla, t.d. frostlögur, olíuefni og rafgeymar. Sprautunálum
og eggjárnum ber einnig að skila í þennan farveg í traustum nálarheldum umbúðum. Ekki
er tekið við lyfjum á endurvinnslustöðvum. Þeim skal skilað í apótek.

Allur garðaúrgangur
sem ekki nýtist til
moltugerðar s.s. torfur,
arfi og plöntuleifar

Endurvinnslustöðvar SORPU
Í Reykjavík:

Sími

Opnar virka daga:

Opnar um helgar:

Ánanaustum

561 6570

12.30 - 19.30

10.00 - 18.30

Jafnaseli 8

567 6573

12.30 - 19.30

10.00 - 18.30

Sævarhöfða 21

567 6570

12.30 - 19.30

10.00 - 18.30

Kjalarnesi við Norðurgrund

586 8339

Opin sunnud., miðvikud. og föstud.:
14.30 - 19.30

565 0820

12.30 - 19.30

10.00 - 18.30

564 3140

12.30 - 19.30

10.00 - 18.30

566 8120

12.30 - 19.30

10.00 - 18.30

Í Garðabæ:
Miðhrauni 20
Í Kópavogi:
Dalvegi 1
Í Mosfellsbæ:
Blíðubakka

Spilliefnum skal skila í lokuðum umbúðum.
Umbúðir skulu vera merktar þeim efnum sem þær innihalda.

Flokkun úrgangs og umfangsminnkun
Forsenda endurvinnslu er góð flokkun og á hún að fara fram áður en komið er til SORPU.
Styttir það dvöl á stöðvunum, auðveldar losun og hindrar biðraðamyndun. Einnig er mikilvægt
að minnka umfang úrgangs áður en honum er skilað á endurvinnslustöð. Það leiðir til lægra
verðs á gjaldskyldum úrgangi og einnig fækkar það ferðum með hann. Þegar komið er á
stöðina með vel flokkaðan úrgang skal farið með hvern flokk í tilheyrandi gám. Engir
aðskotahlutir mega vera með úrganginum sem verið er að losa því það eyðileggur hráefnið
og getur valdið skemmdum á tækjabúnaði. Plast í pappírsgámi veldur verðfalli á erlendum
markaði, steypuklossi í garðaúrgangi brýtur greinatætarann o.s.frv. Því er mikilvægt að
flokka vel og flokka rétt!
Athugið að vönduð flokkun og umfangsminnkun úrgangs
leiðir til lægra verðs á gjaldskyldum úrgangi.

www.sorpa.is
Á heimasíðu SORPU má finna nánari upplýsingar um einstaka flokka úrgangs, endurnýtingu
og gjaldskrá. Einnig má slá inn leitarorð og fá yfirsýn yfir allar síður sem innihalda upplýsingar
sem tengjast ákveðnum málaflokkum.

Opin virka daga kl. 7.30 - 18.00
Laugardaga kl. 10.00 - 18.00

Móttöku- og flokkunarstöð
SORPU í Gufunesi

520 2200

Skrifstofa SORPU í Gufunesi

520 2200

Opin virka daga kl. 8.20 - 16.15

Góði hirðirinn, nytjamarkaður
SORPU og líknarfélaga, Fellsmúla 28

562 7570

Opinn virka daga kl. 12.00 - 18.00

Urðunarstaðurinn í Álfsnesi

520 2245

Opinn virka daga kl. 7.30 - 18.00
Laugardaga kl. 8.00 - 16.00
Sunnudaga (1.5. - 31.8.) kl. 10.00 - 14.00

Flokkunartafla atvinnulífsins
Úrgangur

Móttaka

Gjaldtaka við
losun / gjaldflokkur

Ráðstöfun
úrgangs

Endurnýting/
endurnotkun

Athugasemdir

Úrgangur

Dagblöð og
tímarit

Móttökustöð SORPU
Gufunesi og
endurvinnslustöðvar
SORPU

Já
Gjaldflokkur 312
í móttökustöð

Endurvinnsla
erlendis

T.d. framleiðsla
á klósettpappír
og eldhúsrúllum

Litaður
ljósritunarpappír,
bæklingar, tímarit
auglýsingapóstur, o.fl.

Rafeindatæki

Skrifstofupappír
og hvítur
afskurður frá
prentsmiðjum

Móttökustöð SORPU
Gufunesi og
endurvinnslustöð
SORPU
Sævarhöfða

Já
Gjaldflokkur 333
í móttökustöð

Endurvinnsla
erlendis

Pappírinn
er notaður
í framleiðslu
á nýjum pappír

Afritunarpappír, tölvuog faxpappír. Hefti og
bréfaklemmur óskaðleg.
Lím í umslögum
og skilaboðamiðum
skaðlegt v. endurvinnslu

Kælitæki

Aðeins þær umbúðir
sem lagt er á
skilagjald, skv. löggjöf
um skilagjald

Endurnýting/
endurnotkun

Athugasemdir

Já

Endurvinnsla
erlendis

Meðhöndlun vegna
spilliefna. Málmarnir
í tækjunum eru
bræddir og
endurunnir

Forvinnsla hjá
Efnamóttökunni hf.
og hjá Furu ehf.

Efnamóttakan hf.

Já

Endurvinnsla
að hluta og
förgun að
hluta erlendis

Málmar
hreinsaðir,
bræddir og
endurunnir

Ósoneyðandi
efnum er eytt
samkvæmt lögum

Málmar

Fura ehf. og
Hringrás ehf.
Móttökustöð SORPU
Gufunesi

Ekki hjá Furu og
Hringrás.
Gjaldflokkur 250
í móttökustöð
SORPU

Endurvinnsla
erlendis

Hreinsaðir,
bræddir og
endurunnir

Efnamóttakan hf. og
endurvinnslustöðvar
SORPU

Endurvinnslan hf.

Endurgreitt
skilagjald

Endurvinnsla
erlendis og
endurnýting
hérlendis

Áldósir og plastflöskur endurunnar
erlendis.
Glerflöskur
notaðar í
jarðvegsfyllingu

Endurnotanlegur
húsbúnaður
og húsgögn

Nytjagámar á
endurvinnslustöðvum
SORPU

Nei

Endurnotkun
hérlendis

Selt í
Góða hirðinum
Fellsmúla 28

Allur ágóði rennur til
góðgerðarmála

Net, kaðlar og
troll

Álfsnes,
móttökustöð SORPU
Gufunesi og
endurvinnslustöðvar
SORPU Ánanaustum
og Miðhrauni

Já
Gjaldflokkur 452
í Álfsnesi og 250
í móttökustöð
SORPU

Förgun
hérlendis

Skera verður allt
járn, bobbinga og
blý frá netunum
áður en þeim
er skilað

Trjágreinar
án aðskotahluta

Móttökustöð SORPU
Gufunesi og
endurvinnslustöðvar
SORPU

Já
Gjaldflokkur 302
í móttökustöð

Endurvinnsla
hérlendis

Framleiðsla á
jarðvegsbæti
(MOLTU)

Trjágreinar eru
kurlaðar og
nýtast ásamt grasi
í moltuframleiðslu

Kjötvinnslu- og
sláturúrgangur

Álfsnes

Já
gjaldflokkur
451

Förgun
hérlendis

Aðeins er tekið við kjötog sláturúrgangi til
urðunar í stórsekkjum
að höfðu samráði
við umsjónarmann
í síma 520 2245

Gras
án aðskotahluta

Já
Móttökustöð SORPU
Gjaldflokkur 308
Gufunesi, Álfsnes
og endurvinnslustöðvar í móttökustöð
og 45910
SORPU
í Álfsnesi

Endurvinnsla
hérlendis

Framleiðsla á
jarðvegsbæti
(MOLTU).
Fæst í Blómavali

Grasi og trjágreinum
er blandað í ákveðnum
hlutföllum og efnin
látin brotna niður. Þannig
fæst fyrirtaks lífrænn
jarðvegsbætir (MOLTA)

Gler,
postulín og
flísar

Álfsnes,
móttökustöð SORPU
Gufunesi og
endurvinnslustöðvar
SORPU

Já
Gjaldflokkur
455 í Álfsnesi
og 250 í
móttökustöð

Endurnýting
hérlendis

Álfsnes og
endurvinnslustöðvar
SORPU

Já
Gjaldflokkur
452 í Álfsnesi

Förgun á
jarðvegstipp

Allur garðaúrgangur
sem ekki nýtist til
moltugerðar s.s. torfur,
arfi og plöntuleifar

Óendurvinnanlegur
úrgangur

Móttökustöð SORPU
Gufunesi og
endurvinnslustöðvar
SORPU

Já
Gjaldflokkur 250
í móttökustöð

Já
Gjaldflokkur 301
í móttökustöð

Endurnýting
hérlendis/
förgun

Móttökustöð SORPU
Gufunesi og
endurvinnslustöðvar
SORPU

Hvítmálað og
plasthúðað
timbur

Timbur
og trjábolir
(ekki hvítmálað og
plasthúðað)

Grjót og
jarðvegur

Móttökustöð SORPU
Gufunesi og
endurvinnslustöðvar
SORPU

Já
Gjaldflokkur 302
í móttökustöð

Endurnýting
hérlendis

Endurvinnslustöðvar
SORPU og
jarðvegstippar

Gjaldtaka á
endurvinnslustöðvum. Engin
gjaldtaka á
jarðvegstipp

Endurnýting
hérlendis

Tilraunaverkefni
sem felur í sér
nýtingu afurðarinnar
í yfirlag á
urðunarstað

Jarðgerð úr
timbri og
húsdýraúrgangi

Timbur er kurlað
Ekki má flokka
og nýtt sem kolefnis- masónít, trétex, þunnar
gjafi við framleiðslu
innihurðir, hvítmálaðar
kísiljárns hjá
eða plasthúðaðar
Ísl. járnblendifélaginu hf.
spónaplötur með
á Grundartanga
timbrinu

T.d. steinefni,
mold, hellur,
múrbrot o.fl.

Landmótun

Úrvinnslusjóður
Í desember árið 2002 voru sett lög á Alþingi um úrvinnslugjald. Markmið laganna er að
skapa hagræn skilyrði fyrir endurnotkun og endurnýtingu úrgangs í þeim tilgangi að draga
úr magni úrgangs sem fer til endanlegrar förgunar og tryggja viðeigandi förgun spilliefna.
Gjald er lagt á ákveðna vöruflokka og er því ætlað að standa undir kostnaði við söfnun og
förgun/endurvinnslu ákveðinna umbúða/vöru. Í kjölfarið tók til starfa Úrvinnslusjóður sem
hefur það hlutverk að sjá um umsýslu úrvinnslugjalds og ráðstöfun þess. Hér að neðan eru
tilgreindir þeir flokkar sem bera úrvinnslugjald og eru þar af leiðandi gjaldfrjálsir hjá SORPU.
Athugið að ökutæki falla einnig undir Úrvinnslusjóð en SORPA tekur ekki við þeim.
Sjá nánari upplýsingar á www.urvinnslusjodur.is.

Ráðstöfun
úrgangs

Endurnýting/
endurnotkun

Athugasemdir

Nei
Móttökustöð SORPU
Úrvinnslusjóður
Gufunesi og
greiðir fyrir úrganginn
endurvinnslustöðvar
ef hann er án
SORPU
aðskotahluta

Endurvinnsla
erlendis

T.d. nýjar
pappaumbúðir
og einangrunarplötur

Bylgjupappi skal
vera án aðskotahluta
s.s. frauðplasts og
plastfilmu. Límband
og hefti eru í lagi

Fernur
(með/án álfilmu)

Nei
Móttökustöð SORPU
Úrvinnslusjóður
Gufunesi og
greiðir fyrir úrganginn
endurvinnslustöðvar
ef hann er án
SORPU
aðskotahluta

Endurvinnsla
erlendis

T.d. framleiðsla á
morgunkornspökkum og öðrum
sambærilegum
umbúðum

Ekki plastpokar
eða aðrar
plastumbúðir

Heyrúlluplast

Nei
Móttökustöð SORPU
Úrvinnslusjóður
Gufunesi og
greiðir fyrir úrganginn
þjónustuaðilar
ef hann er án
Úrvinnslusjóðs
aðskotahluta

Úrvinnslusjóður er
með mögulega
endurnýtingarfarvegi í skoðun

Úrvinnslusjóður
greiðir fyrir
söfnun og
förgun/endurvinnslu
efnisins

Plastfilma

Nei
Móttökustöð SORPU
Úrvinnslusjóður
Gufunesi og
greiðir fyrir úrganginn
þjónustuaðilar
ef hann er án
Úrvinnslusjóðs
aðskotahluta

Úrvinnslusjóður er
með mögulega
endurnýtingarfarvegi í skoðun

Úrvinnslusjóður
greiðir fyrir
söfnun og
förgun/endurvinnslu
efnisins

Hjólbarðar

Móttökustöð
Nei
SORPU Gufunesi,
Úrvinnslusjóður
endurvinnslustöðvar greiðir fyrir úrganginn
SORPU og þjónustuef hann er án
aðilar Úrvinnslusjóðs
aðskotahluta

Úrgangur

a

Bylgjupappi

ilm

Ráðstöfun
úrgangs

Skilagjaldsskyldar
umbúðir

Garðaúrgangur
annar en gras
og greinar

Pla
stf

Gjaldtaka við
losun / gjaldflokkur

Móttaka

Spilliefni

Móttaka

Efnamóttakan hf.

Gjaldtaka
við losun

Flest efni bera
úrvinnslugjald og
eru því gjaldfrjáls

Endurnýting
hérlendis/
förgun

Spilliefnin eru
flokkuð og
þeim eytt á
viðeigandi hátt
hérlendis og
erlendis

Hjólbarðar eru kurlaðir
hjá þjónustuaðila
Úrvinnslusjóðs. Hluta
þeirra er hægt að nýta
á urðunarstað SORPU,
t.d. í vegagerð og drenlag
Leysiefni og
framköllunarvökvi
nýtist sem
orkugjafi hjá
Sementsverksmiðjunni

Skv. íslenskum lögum
má ekki urða eða losa
í sjó nokkurn þann
úrgang sem inniheldur
spilliefni

Nýtanlegt sem
jarðvegsfylling
ef efnið er án
aðskotahluta

Förgun
hérlendis

T.d. rúður,
hreinlætistæki
o.fl.

T.d. teppi, plast
og annað sem ekki
fellur undir aðra
flokka úrgangs

Spilliefni
Samkvæmt lögum ber fyrirtækjum og stofnunum skylda til að afhenda allan spilliefnaúrgang
til viðurkenndra móttökuaðila. Efnamóttakan hf. er sérhæfður aðili í móttöku spilliefna og
má finna nánari upplýsingar á vef fyrirtækisins: www.efnamottakan.is.
Spilliefnum skal skila í lokuðum umbúðum.
Umbúðir skulu vera merktar þeim efnum sem þær innihalda.

Hámark farmstærða á endurvinnslustöð eru 2 m3
Meðhöndlun úrgangs kostar peninga

sá greiðir sem veldur...

Fyrirtæki og stofnanir greiða fyrir losun á öllum úrgangi að undanskildum
þeim flokkum sem bera úrvinnslugjald eða þar sem annað er tekið fram í
flokkunartöflu.
MÓTTÖKUSTÖÐIN Í GUFUNESI
Í móttöku- og flokkunarstöð SORPU í
Gufunesi er ekkert hámark á magni.
Greitt er fyrir losun á úrgangi eftir þyngd
hans og er öllum bílum ekið yfir vigt.
Með því að skila flokkuðum úrgangi til
móttökustöðvarinnar geta fyrirtæki náð
umtalsverðri lækkun á kostnaði vegna
eyðingar- og endurvinnslugjalda þar
sem úrgangsflokkar bera mismunandi
gjöld (sjá skilgreiningar á flokkum í
gjaldskrá). Athugið að farmur sem
inniheldur aðskotahluti verður felldur
og fer í hærri gjaldflokk!
Fyrirtæki sem nýta sér þjónustu
móttökustöðvarinnar í Gufunesi geta

sótt um viðskiptakort vegna reikningsviðskipta við SORPU og er þá innheimt
fyrir þjónustuna mánaðarlega.
ENDURVINNSLUSTÖÐVAR
Endurvinnslustöðvar eru sniðnar að
þörfum almennings og þar er aðeins
tekið við förmum sem eru undir 2 m3.
Á endurvinnslustöðvum SORPU er
greitt eftir rúmmáli úrgangs skv.
gjaldskrá. Starfsmaður mælir farminn.
ATH! Góð flokkun og umfangsminnkun úrgangs leiðir til lægra
verðs og hagkvæmni í flutningum á
honum.

Gjaldskrá er að finna á heimasíðu SORPU: www.sorpa.is.

Verið velkomin með flokkaðan úrgang
Upplýsingar um afgreiðslutíma starfsstöðva SORPU
eru á næstu síðu á undan.

Brauðrist með
nýtt hlutverk
Á undanförnum áratug
má segja að heimili
landsmanna hafi rafvæðst fyrir alvöru. Á
mörgum heimilum eru nú
fleiri en eitt sjónvarp,
skipt er um tölvur með
reglulegu millibili og
óteljandi eru hjálpartækin í eldhúsinu sem
við teljum okkur ekki geta
verið án. Líftími raftækja
hefur einnig styst og á
ári hverju berast SORPU
fleiri hundruð tonn af
raftækjum til förgunar.
Áður en við hendum
raftækjum ættum við að
spyrja okkur hvort líftími
þeirra sé virkilega á enda
eða hvort þau dugi okkur
kannski örlítið lengur.
Á myndinni má sjá
brauðrist, sem hefur
fengið glænýtt hlutverk
sem lampi. Verkið vann
Tómas Magnússon,
starfsmaður í Góða
hirðinum, nytjamarkaði
SORPU og líknarfélaga.
Tómas Magnússon

Janúar
Sunnudagur
1

Mánudagur
2

Þriðjudagur
3

Miðvikudagur

Fimmtudagur

4

5

NÝÁRSDAGUR

8

Föstudagur
6

Laugardagur
7

ÞRETTÁNDINN

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

Upplýsingar um
flokkun úrgangs eru
í flokkunartöflu fremst í
almanaki og á www.sorpa.is.

Þennan dag árið 1997 hófst
söfnun á fernum til endurvinnslu.

BÓNDADAGUR

22

23

24

29

30

31
Á þessum degi árið 2003 var
orkuver í Álfsnesi, urðunarstað
SORPU, tekið í notkun. Þar með
hófst framleiðsla á rafmagni úr
hauggasi.

25

26

27

28

www.sorpa.is
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Hvað eru margir bílar
á myndinni?
Þeir eru margir, svo
mikið er víst. Það eru
þau líka dagblöðin og
tímaritin sem enda í
ruslatunnum höfuðborgarbúa en þau eru
endurvinnanleg ef þeim
er skilað í blaðagáma
SORPU. Dagblöðin eru
endurunnin í Svíþjóð og
verða að klósettpappír
og eldhúsrúllum. Þessar
vörur þekkja flestir enda
fáanlegar í flestum stórmörkuðum undir vörumerkjunum Edet og Tork.
Klippimyndin er unnin
af Aðalsteini Örvari
Magnússyni, starfsmanni
móttökustöðvar SORPU
í Gufunesi. Hann endurnýtti gömul bílablöð við
gerð þessa verks.

Aðalsteinn Örvar
Magnússon

Febrúar
Sunnudagur

Mánudagur

Þriðjudagur

Miðvikudagur

Fimmtudagur

Föstudagur

Laugardagur

1

2

3

4

Upplýsingar um
flokkun úrgangs eru
í flokkunartöflu fremst í
almanaki og á www.sorpa.is.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

27

28

BOLLUDAGUR

SPRENGIDAGUR

26

www.sorpa.is

KONUDAGUR

Járnborg
Í móttökustöð SORPU í
Gufunesi er úrgangur af
höfuðborgarsvæðinu
meðhöndlaður. Almennt
heimilissorp sem kemur
úr tunnum borgarbúa er
pressað og baggað og
þannig er umfang þess
minnkað um 70%.
Timbur er tætt og ónýt
húsgögn og aðrir stórir
hlutir eru hakkaðir í
hakkavélinni Herkúlesi.
Mikið álag er á sumum
vélanna enda eru yfir
400 tonn af úrgangi
meðhöndluð í móttökustöðinni á hverjum degi.
Starfsmenn á viðhaldssviði sjá til þess að
vélarnar vinni eins og til
er ætlast. Á verkstæðinu
falla til ýmsir afgangar af
málmi sem er notaður til
að smíða varahluti og
fleira. Úr þessum afgöngum hefur Böðvar
Jónsson, starfsmaður á
viðhaldssviði, búið til
verkið sem sjá má á
myndinni.
Böðvar Jónsson

Mars
Sunnudagur

Mánudagur

Þriðjudagur

Upplýsingar um
flokkun úrgangs eru
í flokkunartöflu fremst í
almanaki og á www.sorpa.is.

Miðvikudagur

Fimmtudagur

Föstudagur

Laugardagur

1

2

3

4

ÖSKUDAGUR

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

25

Á þessum degi árið 1996
hófst skipulagt fræðslustarf
fyrir grunnskóla hjá SORPU.

19

20

21

22

23

24

28

29

30

31

26

27
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VORJAFNDÆGUR

Gamalt fyrir þér,
nýtt fyrir öðrum
Á endurvinnslustöðvum
SORPU eru sérstakir
nytjagámar ætlaðir fyrir
hluti sem fólk vill gefa í
Góða hirðinn. Um er að
ræða gamlan húsbúnað,
bækur, plötur, leikföng
og raftæki sem enn eru
nothæf. Þessir munir
fara í áframhaldandi
notkun því þeir eru seldir
í Góða hirðinum, nytjamarkaði SORPU og
líknarfélaga. Allur ágóði
af sölunni rennur síðan
til góðgerðarmála. Í
hverjum mánuði fara að
meðaltali 60 tonn af
húsbúnaði í gegnum
Góða hirðinn. Þannig
bjargast verðmæti um
leið og dregið er úr urðun
úrgangs.
Þórir Örn Sigvaldason,
starfsmaður í Góða
hirðinum málaði yfir
gamla, ónýta mynd og
endurnýtti hana þannig,
ásamt þessum fína
ramma.
Þórir Örn Sigvaldason

Apríl
Sunnudagur

Mánudagur

Þriðjudagur

Miðvikudagur

Fimmtudagur

Föstudagur

Laugardagur
1

Upplýsingar um
flokkun úrgangs eru
í flokkunartöflu fremst í
almanaki og á www.sorpa.is.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

SKÍRDAGUR

FÖSTUDAGURINN LANGI

20

21

22

28

29

PÁLMASUNNUDAGUR

PÁSKADAGUR

23/30

17

18

19

ANNAR Í PÁSKUM

24

SUMARDAGURINN FYRSTI

25

26
Á þessum degi árið 1991 var
móttökustöð SORPU í Gufunesi
formlega opnuð og hófst meðhöndlun á úrgangi þar skömmu
síðar.

27

www.sorpa.is
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Umbúðaskógurinn
Flestar vörur sem við
kaupum koma í einhvers
konar umbúðum. Þessar
umbúðir rata yfirleitt
beinustu leið í ruslið um
leið og við höfum nýtt okkur
innihald þeirra. Oft er
umfang þeirra jafn mikið
eftir að þær hafa verið
tæmdar eins og áður og í
sumum tilvikum eru þær
jafnvel plássfrekari en
varan sjálf. Úrgangur frá
heimilum hefur m.a. þess
vegna aukist mjög á
undanförnum áratug.
Ragna I. Halldórsdóttir,
deildarstjóri gæða- og
þjónustusviðs SORPU,
stóð fyrir endurnýtingu á
dunkum undan viskýflöskum og fékk til liðs við
sig samstarfskonur á skrifstofu SORPU. Dunkarnir
voru skreyttir með servíettum, frímerkjum, úrklippum o.fl. Þá er svo
hægt að nota sem hirslur
undir eitt og annað, sem
sparibauka og gjafapakkningar svo dæmi séu tekin.

Ragna I. Halldórsdóttir
og samstarfskonur
á skrifstofu SORPU

Maí
Sunnudagur

Mánudagur
1

Þriðjudagur

Miðvikudagur

Fimmtudagur

Föstudagur

Laugardagur

2

3

4

5

6

Á þessum degi árið 2000
hófst söfnun á fötum og klæðum fyrir Rauða kross Íslands á
endurvinnslustöðvum SORPU.

Upplýsingar um
flokkun úrgangs eru
í flokkunartöflu fremst í
almanaki og á www.sorpa.is.

VERKALÝÐSDAGURINN

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

23

24

25

26

27

MÆÐRADAGURINN

21

28

29

30

31
Það var í maí árið 1994
sem SORPA hóf að framleiða
moltu, lífrænan jarðvegsbæti,
úr garðaúrgangi.

www.sorpa.is

UPPSTIGNINGARDAGUR

Flikkað upp á fötin
Fataskápurinn virðist fyllast
furðufljótt hjá sumum og
oftar en ekki er þar um að
ræða fatnað sem við erum
hætt að nota. Þessi
fatnaður er yfirleitt lítið
slitinn en við orðin leið á
honum eða hann kominn
úr tísku. Gott ráð til að
fríska upp á t.d. boli er að
setja mynd á þá. Þetta er
hægt að gera með einföldum hætti. Mynd er
prentuð á þar til gerðan
pappír og hún síðan
straujuð á bolinn.
Hrefna Guðmannsdóttir,
starfsmaður á vigt SORPU,
hefur endurnýtt gamla boli
og peysur með þessum
hætti og á myndinni til
hliðar má sjá einn þeirra.
Fötum og klæðum er
einnig hægt að skila á
endurvinnslustöðvar
SORPU í gáma merkta
Rauða krossinum. Þá eru
þau m.a. gefin þurfandi einstaklingum innanlands og
erlendis.

Hrefna Guðmannsdóttir

Júní
Sunnudagur

Mánudagur

Þriðjudagur

Miðvikudagur

Fimmtudagur

Föstudagur

Laugardagur

1

2

3

Upplýsingar um
flokkun úrgangs eru
í flokkunartöflu fremst í
almanaki og á www.sorpa.is.

4

5

HVÍTASUNNUDAGUR

ANNAR Í HVÍTASUNNU

11

12

6

7

8

9

10

13

14

15

16

17

SJÓMANNADAGURINN

19

20

21

22

23

SUMARSÓLSTÖÐUR

25

26
Dagana 26.-28. júní árið
1998 stóð SORPA fyrir
Umhverfisdögum.

27

28

24

JÓNSMESSA

29
Þennan dag árið 2000 voru
fyrstu metanbílarnir teknir í
notkun. Þeir voru 20 talsins
af gerðinni Volkswagen.

30

www.sorpa.is
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LÝÐVELDISDAGURINN

Í sátt við umhverfið
Áður en SORPA hóf starfsemi sína fyrir 15 árum var
úrgangur urðaður á opnum
haugum í Gufunesi. Lítil
sem engin endurnýting átti
sér stað og meðhöndlun á
spilliefnum var sárlega
ábótavant. Þetta var
ástæða þess að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu stofnuðu byggðasamlagið SORPU.
Verk Ólafs Jóhannssonar,
starfsmanns í móttökustöð
SORPU, fjallar um skrefin
frá fortíð yfir í nútíð. Fyrir
neðan gínuna má sjá glitta
í gamlan haug. Fernurnar
og dagblöðin eru svo aftur
táknræn fyrir nútímann og
þær breytingar sem hafa
orðið á meðhöndlun
úrgangs á undanförnum
árum.

Ólafur Jóhannsson

Júlí
Sunnudagur

Mánudagur

Þriðjudagur

Miðvikudagur

Fimmtudagur

Föstudagur

Laugardagur
1

Upplýsingar um
flokkun úrgangs eru
í flokkunartöflu fremst í
almanaki og á www.sorpa.is.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23/30

24/31

25

26

27

28

29
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Á þessum degi árið 1995 hófst
skipulögð söfnun dagblaða og
tímarita til endurvinnslu.

Nýting landsins gæða
Þórey Birgisdóttir, starfsmaður á skrifstofu SORPU,
notaði fallin laufblöð, ber
og blóm til að búa til mynd
ágústmánaðar. Verkið
vekur upp spurningar um
nýtingu okkar á landsins
gæðum og hvort hún mætti
jafnvel vera betri.
Gera má ráð fyrir að hver
Íslendingur kaupi að
meðaltali sem samsvarar
um 100 innkaupapokum á
ári af matvöru og öðrum
nauðsynjum. Þessi sami
Íslendingur fer síðan með
um 85 poka af úrgangi út
í ruslatunnu á sama tímabili. Þetta er mestmegnis
matur sem ekki nýtist og
umbúðir utan af vörum.
Getum við með einhverjum
hætti dregið úr þessu mikla
magni sem fer í ruslið?
Getum við t.d. skipulagt
matarinnkaupin betur og
keypt vörur í fyrirferðarminni umbúðum í einhverjum tilfellum? Ekki
aðeins yrði það til bóta fyrir
umhverfið því um leið og
við hendum minna spörum
við umtalsverða fjármuni.

Þórey Birgisdóttir
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Á þessum degi árið 1999
var dótturfyrirtækið Metan hf.
stofnað. Tilgangur þess er að
sjá um sölu og dreifingu á
metani sem myndast á
urðunarstað SORPU.
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FRÍDAGUR
VERSLUNARMANNA

Það er leikur að flokka
Stór hluti þess úrgangs
sem fellur til á heimilum og
í fyrirtækjum er endurnýtanlegur. Úrganginn þarf
að flokka vandlega því að
einungis er hægt að nýta
hráefnið ef það er laust við
aðskotahluti. Ferna í blaðagámi getur t.d. skemmt fyrir
endurvinnslu á blöðunum
og öfugt því að þessir úrgangsflokkar fara í ólíka
vinnslu. Hluta úrgangsins
er einnig hægt að endurnota og má sem dæmi
nefna fatnað sem fer til
Rauða krossins og nytjahluti, s.s. leikföng, húsbúnað, bækur og raftæki,
sem fara í Góða hirðinn,
nytjamarkað SORPU og
líknarfélaga. Það sem við
höfum ekki þörf fyrir lengur
getur nefnilega vel nýst hjá
öðrum.
Við gerð myndarinnar hér
til hliðar hefur Hallbera
Eiríksdóttir, starfsmaður á
skrifstofu, endurnotað
glansmyndir og gamalt
veggfóður.

Hallbera Eiríksdóttir
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Dagana 16.-17. september
árið 1995 voru dagar sorphirðu
og endurvinnslu haldnir í
móttökustöð SORPU.
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HAUSTJAFNDÆGUR

Pappírsflóðið
Það má gera ráð fyrir að
árlega falli til um 200 kg af
dagblöðum, tímaritum og
auglýsingapósti á hverju
heimili á höfuðborgarsvæðinu. Stór hluti af
þessum pappír kemur
óumbeðinn inn um lúguna
hjá okkur og á sumum
heimilum er þessi póstur
sjaldan eða aldrei lesinn.
Hjá Íslandspósti er hægt
að fá miða til að líma á
póstlúguna, vilji maður
draga úr pappírsflóðinu og
sleppa við fjölpóst.
Dagblöð og tímarit eru
einnig hráefni í nýjar vörur
ef þeim er skilað í pappírsgáma á höfuðborgarsvæðinu eða á endurvinnslustöðvar SORPU.
Ásta Ýr Esradóttir, starfsmaður í móttökustöð
SORPU í Gufunesi, notaði
gömul tímarit við gerð
verksins hér til hliðar.

Ásta Ýr Esradóttir
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Móttaka skilagjaldsskyldra
umbúða hófst í október árið
1998 á endurvinnslustöðvum
SORPU.
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Ungmennafélag Íslands og
Umhverfissjóður verslunarinnar
veittu SORPU verðlaun fyrir
stórstígar framfarir í sorphirðu
þennan dag árið 1997.

Næring í ruslinu
Á heimilum okkar fellur til
mikið magn af lífrænum
úrgangi og má sem dæmi
nefna matarleifar og
garðaúrgang. Ef aðstaða
er fyrir hendi er sniðugt að
jarðgera þetta efni. Það er
t.d. hægt að gera í jarðgerðartanki sem hafður er
í garðinum. Ef rétt er farið
að verður til fyrirtaks
áburður sem hægt er að
nýta í beðin og á grasflötina. Með þessum hætti
getum við minnkað magn
úrgangs sem fer í urðun
og um leið viðhöldum við
hringrás næringarefna í
náttúrunni.
Hefðarfrúin er gerð úr
kurluðum trjábol sem er úr
Þórdísarlundi í Húnavatnssýslu. Að auki er endurnotaður blómavír í hálsfesti
og belti og efnisbútur í pils.
Búkurinn er límdur saman
með trélími. Hefðarfrúin er
unnin af Sæunni Freydísi
Grímsdóttur, starfsmanni
á skrifstofu SORPU.

Sæunn Freydís
Grímsdóttir
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Endurunnar gjafaöskjur
og pakkaspjöld
Á jólunum gleðjum við hvert
annað með gjöfum sem við
pökkum inn í skrautlegar
umbúðir. Oftast eru þessar
umbúðir óendurvinnanlegar
og í flestum tilvikum fara þær
beinustu leið í ruslið eftir að
við höfum tekið þær utan af
gjöfunum. Með smá hugmyndaflugi getum við komist
hjá þessari sóun, því á
heimilum okkar falla til alls
konar umbúðir sem sniðugt
er að endurnýta sem gjafaumbúðir.
Á myndinni má sjá skókassa
sem hefur verið klæddur í
gamlan dúk af Sif Svavarsdóttur, sem starfar á gæðaog þjónustusviði SORPU.
Hún notaði einnig gömul
púsluspil sem pakkaspjöld og
skreytti þau t.d. með fatnaði
sem var orðinn ónothæfur
sem slíkur. Guðrún S. Sigurgrímsdóttir, starfsmaður á
skrifstofu, skreytti hinsvegar
konfektkassa með frímerkjum
en hringarnir í kassanum eru
unnir af Lilju dóttur hennar. Í
hringana voru t.d. notaðar
perlur úr ónýtu belti og er
gjöfin því einnig endurunnin.

Sif Svavarsdóttir og
Guðrún Sólveig Sigurgrímsdóttir
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AÐFANGADAGUR
GAMLÁRSDAGUR
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JÓLADAGUR
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ANNAR Í JÓLUM

Á þessum degi árið 1996 hófst
söfnun metangass á urðunarstað
SORPU. Það var gert til að
draga úr gróðurhúsaáhrifum frá
starfseminni og til að nýta þá
orku sem í gasinu felst.

Þennan dag árið 1993 hófst
samstarf við fjögur líknarfélög
um söfnun nytjahluta. Samstarfið
leiddi síðar til stofnunar Góða
hirðisins, nytjamarkaðar SORPU
og líknarfélaga.
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Sunnudagur

Myndskreyting
Þar sem árið 2006 er 15 ára afmælisár SORPU var ákveðið að
tileinka almanak ársins sögu fyrirtækisins og að við, starfsmenn
SORPU, myndum sjálf sjá um myndskreytingu þess. Líkt og
undanfarin ár var unnið út frá þemanu endurnýting og fannst
okkur spennandi að sjá hver útkoman yrði því að við vinnum
auðvitað þarna með allt öðrum hætti en í okkar daglegu störfum.
Við vonumst til þess að verkin okkar veiti öðrum innblástur og gefi
jafnvel einhverjum nýjar hugmyndir um hvernig hægt er að nýta
það sem til fellur á skapandi hátt.

Maí: Ragna I. Halldórsdóttir og samstarfskonur,
Gyða S. Björnsdóttir, Sif Svavarsdóttir, Hrefna Guðmannsdóttir,
Hólmfríður M. Guðbjörnsdóttir, Hallbera Eiríksdóttir, Þórey
Birgisdóttir, Guðrún Sólveig Sigurgrímsdóttir, Helga Stefánsdóttir
og Sæunn Freydís Grímsdóttir.
Júní: Hrefna Guðmannsdóttir, starfsmaður á vigt.
Júlí: Ólafur Jóhannsson, starfsmaður í móttökustöð.
Ágúst: Þórey Birgisdóttir, starfsmaður á skrifstofu.
September: Hallbera Eiríksdóttir, starfsmaður á skrifstofu.

Eftirtaldir komu að gerð almanaksins:
Umsjón, hönnun, myndvinnsla og texti:
Gyða S. Björnsdóttir, kynningar- og fræðslufulltrúi.
Forsíða: Katrín Hauksdóttir, starfsmaður Góða hirðisins.
Hálsmenið á myndinni er gert úr gömlum ónýtum skartgripum.

Október: Ásta Ýr Esradóttir, starfsmaður í móttökustöð.
Nóvember: Sæunn Freydís Grímsdóttir, starfsmaður á skrifstofu.
Desember: Sif Svavarsdóttir, fulltrúi á gæða- og þjónustusviði,
og Guðrún S. Sigurgrímsdóttir, starfsmaður á skrifstofu.

Baksíða: Guðrún Sólveig Sigurgrímsdóttir, starfsmaður á skrifstofu,
ásamt dóttur sinni Lilju Lind Helgadóttur. Hringarnir eru gerðir úr
ýmsu sem til fellur, t.d. eru perlurnar fengnar úr gömlu belti.
Janúar: Tómas Magnússon, starfsmaður Góða hirðisins.
Febrúar: Aðalsteinn Örvar Magnússon, starfsmaður í móttökustöð.
Mars: Böðvar Jónsson, starfsmaður á viðhaldssviði móttökustöðvar.
Apríl: Þórir Örn Sigvaldason, starfsmaður Góða hirðisins.
Útskorinn skór:
Ögmundur Einarsson,
framkvæmdastjóri SORPU.

Í upphafi endurnærði jörðin sig sjálf, hún lifði af sjálfri sér.
Svo kom maðurinn og greip inn í þróunina, beislaði vatnsorku, ruddi skóga,
veiddi fiska, fugla og önnur dýr jarðarinnar. Hann notaði vopn til að tortíma
óvinum sínum, dældi og dælir enn olíu úr jörð til eigin nota - það breytir
síðan jafnvægi himinhvolfsins - það breytir verðurfari - það breytir
lífsgæðum alls er lifir á jörðinni.
Þróun jarðar
Guð skapaði heiminn, heimurinn var
hjálpar ei þurfi í upphafi þar
allt var til staðar, óx vel og bætti
allt var til staðar, ýmsum með hætti.

Fjallanna tindar fólgnir í hulu
fannir og eldar veita þar skulu
landmótun nýrri af natni sinna
nánast alltaf mátt sinn þau kynna.

Við upphaf lífsins allt var sjálfbært
auðlegð heimsins gat sig fullnært
engu var kastað, ekkert á skorti
við upphaf tímans heimurinn brosti.

Fléttur og steinar, flest yfir klæða
falleg engi og skóg milli hæða
vorsól gaf hér vöxt þess er réði
viðgangi sprettu, hlýju og gleði.

Sólin geisla sendi á flesta
sólin bræddi kringluna mesta
jörðin snerist hring og hafði
heitt og kalt það sköpun krafði.

Sjórinn var sjálfbær, lífið var leikur
leiftrandi þróun, enginn var veikur
sjávar á botni salti með jarðar
sönnuðust vera allsnægtar garðar.

Vatnið var forsenda fyrir öllu
féll það til jarðar hvítri af mjöllu
jöklana klæddi, kátt bjó til fossa
kletta og hjalla yfir lét gossa.

Ljóð og vatnslitamyndir:
Sæunn Freydís Grímsdóttir

Hálsmen og gína:
Katrín Hauksdóttir

Allir geta gert eitthvað

Föndrað úr rusli

Við getum gert ýmislegt til að minnka ruslið sem endar
í tunnunni hjá okkur. Við getum t.d. flokkað það í
mismunandi flokka og skilað því á endurvinnslustöðvar.
Þá er hægt að nota það aftur og búa til alls konar nýja
hluti úr því. Plastflöskur verða t.d. að ýmis konar flísfatnaði og úr dagblöðum er gerður klósettpappír. Á
myndinni neðst á síðunni sérð þú dæmi um mismunandi
tegundir af rusli sem hægt er að endurnota eða
endurvinna ef því er skilað vel flokkuðu á
endurvinnslustöð. Þú getur látið ruslið lifna við með því
að lita myndina eins og þér finnst fallegt.

Við erum viss um að þú hefur líka fullt af hugmyndum
og getur búið til eitthvað skemmtilegt úr ruslinu sem
verður til heima hjá þér. Okkur þætti vænt um að
þú sendir okkur mynd af því og við munum svo birta
hana á heimasíðunni okkar.

Þú getur líka endurunnið heima
Það er ekki alltaf nauðsynlegt að fara með ruslið í
SORPU til þess að endurvinna það. Við getum sjálf
búið til ýmislegt gagnlegt úr því sem fellur til á heimilinu.
Sumir nota dagblöð til að búa til pappír sem er svo
notaður í afmælis- og jólakort og aðrir hafa jafnvel búið
til skálar eða fígúrur úr blöðunum. Mismunandi umbúðir
er hægt að skreyta og nota sem hirslur undir smádót
eða sem gjafaumbúðir. Gott dæmi eru skókassar og
umbúðir utan af osti, s.s. Höfðingja eða Dímon. Við
getum líka málað á pappann úr morgunkornspökkum
og úr klósettrúlluhólkum má t.d. gera jólatré.

Sendu okkur mynd á
sorpa@sorpa.is
eða á heimilisfangið:
SORPA
Gufunesi
112 Reykjavík

