Okkar stærsta
vandamál er þegar
úrgangstegundum er
blandað saman því að það
gerir efnin óendurvinnanleg.
Algengasta dæmið um þetta
er að dagblöð séu sett
í gám fyrir sléttan
pappa.

Þegar þú flokkar
úrgang skiptir mestu
máli að vanda flokkunina
og passa að engir aðskotahlutir séu í efninu sem
verið er að flokka til
endurvinnslu!

Vissir þú að...

Ef dagblöðum
og sléttum pappa er
blandað saman er hvorki hægt
að nýta pappann né dagblöðin því
að ómögulegt er að aðskilja
efni úr blönduðum
gámum.

Það er undir þér
komið hvort úrgangurinn
nýtist eða ekki! Vöndum
flokkun og stuðlum þannig
að aukinni endurnýtingu.

Í hverjum mánuði almanaksins finnur þú
upplýsingar um nýjan endurvinnsluflokk
og ýmsa fróðleiksmola um afurðir sem
búnar eru til úr úrgangi.

Flokkunartafla fyrir heimilið
Úrgangur

Móttaka

Bylgjupappi

Endurvinnslustöðvar
SORPU

Dagblöð og
tímarit

Endurvinnslustöðvar
SORPU og
grenndargámar á
höfuðborgarsvæðinu

Umbúðir úr
sléttum pappa
s.s. fernur og
morgunkornspakkar

Endurvinnslustöðvar
SORPU og
grenndargámar á
höfuðborgarsvæðinu

Skilagjaldsskyldar
umbúðir

Endurvinnslustöðvar
SORPU og
Endurvinnslan hf.

Húsbúnaður
og húsgögn

Nytjagámar á
endurvinnslustöðvum
SORPU

Föt og klæði

Endurvinnslustöðvar
SORPU

Gjaldtaka
við losun

Ráðstöfun
úrgangs

Endurnýting/
endurnotkun

Úrgangur

Athugasemdir

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

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

Hvítmálað og
plasthúðað
timbur

Nei

Endurvinnsla
erlendis

Framleiðsla á
sléttum pappa
sem t.d. er
notaðaður í nýjar
umbúðir

Fjarlægið plast
og matarleifar
úr umbúðum.
Skolið fernur og
brjótið umbúðir saman

Endurvinnsla
erlendis og
endurnýting
hérlendis

Áldósir og plastflöskur endurunnar
erlendis.
Glerflöskur
notaðar í
jarðvegsfyllingu

Nei

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

Nei

Endurvinnslustöðvar
SORPU og
móttökustöð
SORPU Gufunesi

Já

Endurnýting
hérlendis/
förgun

Rafeindatæki

Endurvinnslustöðvar
SORPU

Nei

Endurvinnsla
erlendis

Meðhöndlun vegna
spilliefna. Málmarnir
í tækjunum eru
bræddir og
endurunnir

Forvinnsla hjá
Efnamóttökunni hf.
og hjá Furu ehf.

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

Trjágreinar
án aðskotahluta

Endurvinnslustöðvar
SORPU

Nei

Endurvinnsla
hérlendis

Framleiðsla á
jarðvegsbæti
(MOLTU)

Trjágreinar eru
kurlaðar og
nýtast ásamt grasi
í moltuframleiðslu

Selt í
Góða hirðinum
Fellsmúla 28

Allur ágóði rennur til
góðgerðarmála

Gras
án aðskotahluta

Endurvinnslustöðvar
SORPU

Nei

Endurvinnsla
hérlendis

Framleiðsla á
jarðvegsbæti
(MOLTU).
Fæst í Blómavali
Skútuvogi og
Grafarholti

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

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

Garðaúrgangur

Endurvinnslustöðvar
SORPU

Nei

Förgun á
jarðvegstipp

Nei

Endurnotkun
erlendis

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

Bindið saman
reimar eða
skilið skópörum
í lokuðum
plastpoka

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,
s.s. plasts

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

Framleiðsla
á kertum

Safnað í samvinnu við
Kertagerð Sólheima í
Grímsnesi

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.

Nei

Endurnýting
hérlendis/
endurvinnsla
erlendis

Nei

Endurvinnsla
að hluta og
förgun að
hluta erlendis

Endurgreitt skilagjald.
Athugið að á
endurvinnslustöðvum
er aðeins hægt að fá
skilagjald greitt inn
á debetkort

Kertaafgangar

Endurvinnslustöðvar
SORPU og
bensínstöðvar OLÍS

Nei

Endurvinnsla
hérlendis

Málmar

Endurvinnslustöðvar
SORPU

Nei

Endurvinnsla
erlendis

Hreinsaðir,
bræddir og
endurunnir

Skila má t.d.
niðursuðudósum,
krukkulokum og
sprittkertakoppum

Hjólbarðar

Endurvinnslustöðvar
SORPU

Tómar
plastumbúðir
án loks og
tappa

Endurvinnslustöðvar
SORPU

Nei

Endurvinnsla
erlendis

Plastumbúðir
eru flokkaðar eftir
tegundum hjá
endurvinnsluaðila í Svíþjóð

Tilraunaverkefni!
Brúsar og fötur skulu
vera tómar og án
loks eða tappa. Lokin
mega þó fylgja með.
Ath. Ekki frauðplast!

Kælitæki

Endurvinnslustöðvar
SORPU

Ráðstöfun
úrgangs

Endurnýting/
endurnotkun

Athugasemdir

Endurvinnsla
erlendis

Endurunnið
á vegum
þjónustuaðila
Úrvinnslusjóðs

Úrvinnslusjóður
greiðir söfnun og
förgun/endurvinnslu
efnisins

Heyrúlluplast

Móttökustöð
SORPU Gufunesi

Óendurvinnanlegur
úrgangur

Spilliefni

Endurvinnslustöðvar
SORPU

Endurvinnslustöðvar
SORPU

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

Endurnýting
hérlendis

Endurvinnslustöðvar
SORPU

Móttaka

Endurnýting/
endurnotkun

Já

Nei

Skór

Úrgangur

Ráðstöfun
úrgangs

Gjaldtaka
við losun

Móttaka

Gjaldtaka
við losun
Nei.
Úrvinnslusjóður
greiðir f. meðhöndlun
úrgangsins
ef hann er án
aðskotahluta
Já ef um
er að ræða
úrgang vegna
framkvæmda

Förgun

Nei

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

Blandaður
úrgangur sem ekki
fellur undir aðra
úrgangsflokka
Leysiefni og
framköllunarvökvi
nýtist sem
orkugjafi hjá
Sementsverksmiðjunni

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

Tilraunaverkefni
sem felur í sér
nýtingu afurðarinnar
í yfirlag á
urðunarstað

Jarðgerð úr
timbri og
húsdýraúrgangi

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

Hjólbarðar eru
kurlaðir og
endurunnir á vegum
þjónustuaðila
Úrvinnslusjóðs

Málmar
hreinsaðir,
bræddir og
endurunnir

Afurð úr
endurunnum
hjólbörðum
er gúmmísalli

Ósoneyðandi
efnum er eytt
samkvæmt lögum

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:

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.

Dalvegi 1
Í Mosfellsbæ:
Blíðubakka

Spilliefni eru t.d. ýmiss konar hreinsiefni, málning, lím, þynnir, húsgagnabón, leysiefni, t.d.
terpentína, lyf, rafhlöður, 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.
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.

Móttöku- og flokkunarstöð
SORPU í Gufunesi

520 2200

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

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

www.sorpa.is

Flokkunartafla fyrir atvinnulífið
Úrgangur

Móttaka

Gjaldtaka við
losun / gjaldflokkur

Ráðstöfun
úrgangs

Gjaldtaka við
losun / gjaldflokkur

Ráðstöfun
úrgangs

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

Álfsnes og
móttökustöð SORPU
Gufunesi

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

Förgun
hérlendis

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

Endurnýting
hérlendis

Endurnýting/
endurnotkun

Athugasemdir

Úrgangur

Endurvinnsla
erlendis

T.d. framleiðsla
á klósettpappír
og eldhúsrúllum

Í þennan flokk
fer litaður ljósritunarpappír, bæklingar, tímarit
auglýsingapóstur, o.fl.
Ath. Skrifstofupappír má
einnig flokka með
dagblöðum

Rafeindatæki

T.d. 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

Dagblöð og
tímarit

Móttökustöð SORPU
Gufunesi og
endurvinnslustöðvar
SORPU

Já
Gjaldflokkur 312
í móttökustöð

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

Endurgreitt
skilagjald

Endurvinnsla
erlendis og
endurnýting
hérlendis

Áldósir og plastflöskur endurunnar
erlendis.
Glerflöskur
notaðar í
jarðvegsfyllingu

Selt í
Góða hirðinum
Fellsmúla 28

Allur ágóði rennur til
góðgerðarmála

Net, kaðlar og
troll

Móttaka

Efnamóttakan hf. og
endurvinnslustöðvar
SORPU

Skilagjaldsskyldar
umbúðir

Endurvinnslan hf.

Endurnotanlegur
húsbúnaður
og húsgögn

Nytjagámar á
endurvinnslustöðvum
SORPU

Nei

Endurnotkun
hérlendis

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

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
Skútuvogi og
Grafarholti

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

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

Endurnýting
hérlendis/
förgun

Garðaúrgangur
annar en gras
og greinar

Hvítmálað og
plasthúðað
timbur

Móttökustöð SORPU
Gufunesi og
endurvinnslustöðvar
SORPU

Já
Gjaldflokkur 301
í móttökustöð

Timbur
og trjábolir
(ekki hvítmálað og
plasthúðað)

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

Grjót og
jarðvegur

Jarðgerð úr
timbri og
húsdýraúrgangi

Tilraunaverkefni
sem felur í sér
nýtingu afurðarinnar
í yfirlag á
urðunarstað

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

Landmótun

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

Nýtanlegt sem
jarðvegsfylling
ef efnið er án
aðskotahluta, s.s.
plasts

Förgun
hérlendis

T.d. rúður,
hreinlætistæki
o.fl.

Blandaður
úrgangur sem ekki
fellur undir aðra
úrgangsflokka

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. Á næstu síðu 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.

Úrgangur sem ber úrvinnslugjald

Pla

stf

ilm

a

Pla

stf

ilm

a

Úrgangur

Móttaka

Gjaldtaka
við losun

Ráðstöfun
úrgangs

Endurnýting/
endurnotkun

Athugasemdir

Endurvinnsla
erlendis

T.d. nýjar
pappaumbúðir
og einangrunarplötur

Bylgjupappi skal
vera án aðskotahluta
s.s. frauðplasts og
plastfilmu. Límband
og hefti eru í lagi
Fjarlægið plast
og matarleifar
úr umbúðum.
Skolið fernur og
brjótið umbúðir saman

Bylgjupappi

Nei
Úrvinnslusjóður
Móttökustöð SORPU
greiðir
f.
meðhöndlun
Gufunesi og
úrgangsins
endurvinnslustöðvar
ef hann er án
SORPU
aðskotahluta

Umbúðir úr
sléttum pappa
s.s. fernur og
morgunkornspakkar

Nei
Úrvinnslusjóður
Móttökustöð SORPU
greiðir f. meðhöndlun
Gufunesi og
úrgangsins
endurvinnslustöðvar
ef hann er án
SORPU
aðskotahluta

Endurvinnsla
erlendis

Framleiðsla á
sléttum pappa
sem t.d. er
notaðaður í nýjar
umbúðir

Heyrúlluplast

Nei
Úrvinnslusjóður
Móttökustöð SORPU
greiðir
f.
meðhöndlun
Gufunesi og
úrgangsins
þjónustuaðilar
ef hann er án
Úrvinnslusjóðs
aðskotahluta

Endurvinnsla
erlendis

Endurunnið
á vegum
þjónustuaðila
Úrvinnslusjóðs

Úrvinnslusjóður
greiðir söfnun og
förgun/endurvinnslu
efnisins

Plastfilma
lituð og/eða
áprentuð
án aðskotahluta

Nei
Móttökustöð SORPU
Úrvinnslusjóður
Gufunesi og
greiðir f. meðhöndlun
þjónustuaðilar
úrgangsins
Úrvinnslusjóðs
ef hann er án
aðskotahluta

Endurvinnsla
erlendis

Efnið er notað
sem hráefni í
framleiðslu
á nýjum
vörum úr plasti

Efnið er aðeins
nýtanlegt ef
það er vandlega
flokkað og án
aðskotahluta

Plastfilma
glær og
óáprentuð
án aðskotahluta

Nei
Úrvinnslusjóður
Móttökustöð SORPU
greiðir f. meðhöndlun
Gufunesi og
úrgangsins
þjónustuaðilar
ef hann er án
Úrvinnslusjóðs
aðskotahluta

Endurvinnsla
erlendis

Efnið er notað
sem hráefni í
framleiðslu
á nýjum
vörum úr plasti

Efnið er aðeins
nýtanlegt ef
það er vandlega
flokkað og án
aðskotahluta

Nei
Móttökustöð SORPU
Plastumbúðir
Úrvinnslusjóður
Gufunesi og
tunnur, fötur og brúsar
greiðir f. meðhöndlun
þjónustuaðilar
loklaust, tómt og
úrgangsins
Úrvinnslusjóðs
án aðskotaefna
ef hann er án
aðskotahluta

Endurvinnsla
erlendis

Efnið er notað
sem hráefni í
framleiðslu
á nýjum
vörum úr plasti

Brúsar og fötur skulu
vera tómar
og án loks
eða tappa. Lokin
mega þó fylgja með.
Ath. Ekki frauðplast!

Nei
Móttökustöð
Úrvinnslusjóður
SORPU Gufunesi, greiðir f. meðhöndlun
endurvinnslustöðvar
úrgangsins
SORPU og þjónustuef hann er án
aðilar Úrvinnslusjóðs
aðskotahluta

Endurnýting
hérlendis/
endurvinnsla
erlendis

Hjólbarðar eru
kurlaðir og
endurunnir á vegum
þjónustuaðila
Úrvinnslusjóðs

Afurð úr
endurunnum
hjólbörðum
er gúmmísalli

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

Leysiefni og
framköllunarvökvi
nýtist sem
orkugjafi hjá
Sementsverksmiðjunni

Hjólbarðar

Spilliefni

Efnamóttakan hf.

Flest efni bera
úrvinnslugjald og
eru því gjaldfrjáls

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

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.

www.sorpa.is

Sóllilja Guðmundsdóttir
Lyfjakassar og þekjulitir

Janúar
Mánudagur
1
Upplýsingar um
flokkun úrgangs eru
í flokkunartöflu fremst í
almanaki og á www.sorpa.is.

NÝÁRSDAGUR

7

8

Þriðjudagur
2

Miðvikudagur

Fimmtudagur

3

4

15

9

10

28

22

29

Laugardagur
6

ÞRETTÁNDINN

11

12

13

Sléttur pappi er endurunninn í
Svíþjóð. Úr hverjum fimm kössum
eru búnir til fjórir nýir.

16

17

18

Skolið fernur og fjarlægið
matarleifar eða plastpoka úr
umbúðum. Brjótið saman.

21

5

Umbúðum úr sléttum pappa er
skilað í græna grenndargáma eða
á endurvinnslustöðvar.

Það má flokka allar fernur,
morgunkornspakka, eggjabakka,
konfektkassa og fleira í þennan
flokk.

14

Föstudagur

19

20

BÓNDADAGUR

23

24

Setjið ekki bylgjupappa í gáma
fyrir sléttan pappa.

Aðskotahlutir, s.s. dagblöð og
bylgjupappi í gámi fyrir umbúðir
úr sléttum pappa, geta gert efnið
óhæft til endurvinnslu.

30

31

Umbúðir úr sléttum pappa

25

26

27

www.sorpa.is

Sunnudagur

Berglind Jónsdóttir

Salt litað með krít og sett í lyfjaglös

Febrúar
Sunnudagur

Mánudagur

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

4

Þriðjudagur

Miðvikudagur

Fimmtudagur

Föstudagur

Laugardagur

1

2

3

8

9

10

14

15

16

17

21

22

23

24

Spilliefni geta mengað umhverfið
og haft skaðleg áhrif á bæði
menn og dýr. Þeim skal ávallt
skilað til eyðingar.

5

6

7
Almenningur skilar spilliefnum á
endurvinnslustöðvar en fyrirtæki
til Efnamóttökunnar hf.

11

12

13
Spilliefni eiga að vera í lokuðum
umbúðum. Réttar merkingar á
ílátum auðvelda flokkun og
eyðingu þeirra.

19

20

KONUDAGUR

BOLLUDAGUR

SPRENGIDAGUR

ÖSKUDAGUR

25

26

27

28

Skilum spilliefnum

Efnamóttakan hf. sér um að
koma spilliefnum til eyðingar
og/eða endurvinnslu hér á landi
eða erlendis. Sjá nánari
upplýsingar á efnamottakan.is.

www.sorpa.is
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Íris Heiða Jónsdóttir
Ýmsar gerðir af plástrum

Mars
Sunnudagur

Mánudagur

Þriðjudagur

Miðvikudagur

Fimmtudagur
1

11

Laugardagur

2

3

Ef aðskotahlutir, s.s. plast, sléttur
pappi eða önnur efni, eru sett í
gám fyrir bylgjupappa gerir það
innihald hans óhæft til
endurvinnslu.

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

4

Föstudagur

5

6

Almenningur skilar bylgjupappa
á endurvinnslustöðvar.

Fyrirtæki geta skilað bylgjupappa á endurvinnslustöðvar
en ef farmur er stærri en 2
rúmmetrar er honum skilað í
móttökustöðina í Gufunesi.

12

13

7

8

9

10

14

15

16

17

22

23

24

Bylgjupappi er endurunninn í
Svíþjóð. Úr honum eru framleiddar nýjar pappaumbúðir.

19

20

21

Pappakassi getur átt sjö líf ef þú
skilar honum til endurvinnslu!

VORJAFNDÆGUR

25

26

27

28

Endurvinnsla bylgjupappa

29

30

31

www.sorpa.is
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Snædís Ágústsdóttir

Málverk á röntgenfilmu

Apríl
Sunnudagur

Mánudagur

Þriðjudagur

1

2

3

PÁLMASUNNUDAGUR

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

Garðaúrgang þarf að flokka í gras
annars vegar og trjágreinar hins
vegar.

8

9

10

PÁSKADAGUR

ANNAR Í PÁSKUM

15

16

22

23

Miðvikudagur

Fimmtudagur

4

5

6

SKÍRDAGUR

FÖSTUDAGURINN LANGI

12

13

14

20

21

27

28

11

Föstudagur

Laugardagur
7

Grasi og trjágreinum er hægt að
skila á endurvinnslustöðvar eða
í móttökustöðina í Gufunesi (ef
farmur er stærri en 2 rúmmetrar).

17

24

18

19

Trjágreinar eru kurlaðar og þeim
blandað við gras í ákveðnum
hlutföllum. Efnin eru látin brotna
niður og til verður fyrirtaks lífrænn
jarðvegsbætir sem kallast molta.

SUMARDAGURINN FYRSTI

25

26

29

30

Jarðgerð garðaúrgangs

www.sorpa.is

Molta fæst í Blómavali og SORPU
í Álfsnesi.

Dagný Björk Garðarsdóttir

Málverk og endurunninn pappír úr tætara

Maí
Sunnudagur

Mánudagur

Þriðjudagur
1

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

6

Miðvikudagur

Fimmtudagur

Föstudagur

Laugardagur

2

3

4

5

9

10

11

12

18

19

VERKALÝÐSDAGURINN

7

8

Dagblöðum, tímaritum og
auglýsingapósti er skilað
í bláa grenndargáma eða
á endurvinnslustöðvar.

13

14

MÆÐRADAGURINN

Pappír er aðeins
endurvinnanlegur ef hann er
flokkaður frá öðrum efnum.

20

21

15

22

16

17

Öll aðskotaefni, s.s. plastpokar
eða umbúðir úr pappa, valda
erfiðleikum við endurvinnslu á
blöðunum. Setjið því aldrei annað
en pappír í gáma fyrir dagblöð.

UPPSTIGNINGARDAGUR

23

24

Pappírinn er sendur til
endurvinnslu í Svíþjóð og þar eru
t.d. framleiddar salernisrúllur.

25

26

27

28

HVÍTASUNNUDAGUR

ANNAR Í HVÍTASUNNU

29

Dagblöð & tímarit

30

31

www.sorpa.is

Úr 1 kg af pappír er hægt að
framleiða um 4 salernisrúllur.

Aldís Ásgeirsdóttir
Guðný Sæbjörg Jónsdóttir
Teiknað á gamalt tau

Júní
Mánudagur

Þriðjudagur

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

3

Miðvikudagur

Fimmtudagur

Föstudagur

Laugardagur

1

2

8

9

Hægt er að skila fötum og klæði
á endurvinnslustöðvar í gáma
merkta Rauða krossi Íslands.

4

5

6

Það má skila öllum vefnaðarvörum, t.d. fullorðinsfatnaði,
barnafatnaði, yfirhöfnum,
gluggatjöldum og áklæði,
teppum og handklæðum.

Föt og klæði þurfa að vera
hrein, þurr og pökkuð í lokaðan
plastpoka.

SJÓMANNADAGURINN

7

Föt og klæði sem skilað er á
endurvinnslustöðvar nýtast til
hjálparstarfs á vegum Rauða
kross Íslands.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

LÝÐVELDISDAGURINN

Á endurvinnslustöðvum eru
einnig sérstakir gámar fyrir skó
en þeir eru sendir til útlanda á
vegum hjálparsamtaka.

Gott er að hafa skópörin í
pokum svo að ekki þurfi að
byrja á að para skóna saman.
Það sparar vinnu og fyrirhöfn.

24

25

26

29

30

JÓNSMESSA

Föt og klæði

SUMARSÓLSTÖÐUR

27

28

www.sorpa.is

Sunnudagur

Nína Kristín Sigurbjörnsdóttir
Brynjar Óli Ágústsson
Málað á nýrnabakka

Júlí
Sunnudagur
1

Mánudagur
2

Þriðjudagur
3

Miðvikudagur

Fimmtudagur

4

5

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

8

Föstudagur

Laugardagur

6

7

13

14

Á endurvinnslustöðvum eru
gámar fyrir brotamálm, sem er
verðmætt hráefni.

9

10

11

12

Það má skila umbúðum úr
málmi, t.d. niðursuðudósum eða
álbökkum. Einnig fara ónýt
húsgögn eða annað sem
inniheldur málm í gáminn.

Við endurvinnslu á áli þarf um
95% minni orku heldur en við
frumframleiðslu á málminum.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Málmur

31

www.sorpa.is

Fura og Hringrás taka við málmi
frá SORPU. Þar er hann að
einhverju leyti flokkaður eftir
tegundum en síðan sendur í
málmbræðslur erlendis.

Ólöf Alexandra Kjartansdóttir
Listaverk úr einangrunarplasti

Ágúst
Sunnudagur

Mánudagur

Þriðjudagur

Miðvikudagur

Fimmtudagur

1

2

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

5

Föstudagur

Laugardagur

3

4

Timbur er flokkað í tvo flokka til
þess að það sé nýtanlegt.

6

7

8

9

10

11

14

15

16

17

18

FRÍDAGUR
VERSLUNARMANNA

13

Hvítmálað og plasthúðað timbur
er jarðgert ásamt húsdýraúrgangi og notað sem yfirlag
yfir urðunarstað SORPU.

Annað timbur er kurlað og nýtt
sem kolefnisgjafi við framleiðslu
kísiljárns hjá Íslenska járnblendifélaginu hf. á Grundartanga.

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

31

Endurnýting á timbri

25

www.sorpa.is
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Ernir Guðmundsson

Málað með sprautum

September
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

13

14

15

Rafeindatæki innihalda í flestum
tilfellum spilliefni. Þeim skal því
skilað á endurvinnslustöðvar.

9

10

11

12

16

17

18

19

20

21

22

23/30

24

25

26

27

28

29

HAUSTJAFNDÆGUR (23)

Rafeindatæki

www.sorpa.is

Tækin eru meðhöndluð vegna
spilliefna og málmar eru
bræddir og endurunnir.

Rama Ros Lahham
Gifsgrisjur settar utan um
glerumbúðir og þær málaðar

Október
Sunnudagur

Mánudagur

Þriðjudagur

Miðvikudagur

Fimmtudagur

Föstudagur

Laugardagur

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

18

19

20

25

26

27

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

Aðeins er hægt að fá skilagjald
greitt inn á debetkort hjá SORPU.
Hjá Endurvinnslunni hf. er hægt
að fá skilagjaldið greitt í
peningum.

Dósir, gler- og plastflöskur skal
flokka eftir tegund og telja áður
en þeim er skilað.

14

15

16

Að hámarki má skila 1000
einingum í einu á endurvinnslustöðvar en meira magni er hægt
að skila til Endurvinnslunnar hf.
í Knarrarvogi.

21

28

22

29

17
Úr plastflöskum er búinn til
flísfatnaður. Það þarf um 26
tveggja lítra flöskur í meðalstóra
flíspeysu.

23

24

Áldósir eru bræddar og hráefnið
notað í nýjar áldósir.

Glerflöskur eru muldar og efnið
notað sem jarðvegsfylling, t.d.
við vegagerð.

30

31

Skilagjaldsskyldar umbúðir

FYRSTI VETRARDAGUR

www.sorpa.is
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Tinna Soffía Traustadóttir
Bakki undan skyrdósum,
teygjubindi og plástrar

Nóvember
Sunnudagur

Mánudagur

Þriðjudagur

Miðvikudagur

Fimmtudagur

Föstudagur

Laugardagur

1

2

3

8

9

10

16

17

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

4

5

6

7

Kertaafgöngum má skila á
endurvinnslustöðvar SORPU
eða á bensínstöðvar Olís.

11

12

13

Á Sólheimum í Grímsnesi eru
kertaafgangar endurunnir og ný
og falleg kerti búin til úr þeim.

14

15

DAGUR ÍSLENSKRAR TUNGU

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

Kertaafgangar

24

www.sorpa.is
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Sigurbjörg Gyða Guðmundsdóttir

Lyfjaglös máluð með glermálningu

Desember
Sunnudagur

Mánudagur

Þriðjudagur

Miðvikudagur

Fimmtudagur

Föstudagur

Laugardagur
1

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

2

FULLVELDISDAGURINN

3

AÐVENTA

4

5

6

Í nytjagáma á endurvinnslustöðvum er hægt að gefa
nothæfan húsbúnað, raftæki,
leikföng, bækur, leirtau,
skrautmuni og fleira.

Nytjahlutir eru seldir í Góða
hirðinum, nytjamarkaði SORPU
og líknarfélaga, og ágóðinn
rennur til góðgerðarmála.

Þannig má forða nothæfum
hlutum frá urðun og þeir nýtast
áfram hjá nýjum eigendum.
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VETRARSÓLSTÖÐUR

Jólaföndur úr almanaki SORPU
Það getur verið sniðugt að
endurnýta gamla almanakið
frá í fyrra, enda er það litríkt
og margar fallegar myndir í
því. Úr því er til dæmis hægt
að búa til jólakúlur til þess að
hengja á jólatréð.
Auk almanaksins þarf skæri,
límstifti, blýant, glas eða
annað hringlaga form, nál og
tvinna.

Leiðbeiningar

2.

Brjótið brúnir hringsins eins
og sýnt er á myndinni hér til hliðar.

inn

jót
Br

ótið

ið

inn

Klippið út 20 hringi. Það er gott að nota glas eða annað hringlaga
form til þess að strika eftir.
Brj

1.

Brjótið inn

fimm hringi saman, hvern fyrir sig á tveimur hliðum. Takið
3. Límið
aðra fimm hringi og límið þá með sama hætti. Þá er kominn toppur
og botn kúlunnar.

4.

Límið síðustu tíu hringina saman þannig að þeir myndi lengju. Hún
verður miðja kúlunnar.

5.

Þessir þrír hlutar eru svo límdir saman. Síðan er hægt að nota nál
til að þræða tvinna í kúluna svo að hægt sé að hengja hana upp.

Starfsemi leikstofu Barnaspítala Hringsins
Helsta markmiðið með starfsemi leikstofu Barnaspítala
Hringsins er að börn sem þangað koma fái notið bernsku
sinnar þrátt fyrir að þau þurfi að dveljast á sjúkrahúsi til
lengri eða skemmri tíma. Sjúkrahús er í flestum tilfellum
framandi heimur fyrir börn. Þau kynnast þar nýjum
aðstæðum sem geta verið ógnvekjandi og kvíðvænlegar.
Mörg börn sem þurfa að dveljast á sjúkrahúsi finna enn
fremur til sársauka og vanlíðunar. Því er mikilvægt að
reyna að létta þeim sjúkrahúsdvölina eins og hægt er.
Ein leið til þess er að gefa börnum tækifæri til leikja. Í
leiknum geta börn gleymt áhyggjum sínum og kvíða og
fengið útrás fyrir tilfinningar sínar. Börn eiga oft erfitt með
að tjá hugsanir sínar og koma orðum að því hvernig þeim
líður en með látbragði leiksins geta börn sagt margt.

Saga Barnaspítala Hringsins
Barnadeild Landspítalans hóf starfsemi sína 19. júní
1957. Sjúklingar voru 522 fyrsta árið. Árið 1961 var
stofnuð barnadeild á Landakoti en sú deild fluttist árið
1995 á nýstofnað Sjúkrahús Reykjavíkur í Fossvogi.
Árið 2000 voru Landspítali og Sjúkrahús Reykjavíkur
sameinuð í Landspítala - háskólasjúkrahús og varð við
það til barnasvið. Árið 1998 hófust síðan framkvæmdir
við nýbyggingu Barnaspítala Hringsins og var nýi
Barnaspítalinn opnaður 3. apríl 2003. Á sjúkrahúsinu í
Fossvogi eru 6 rúm fyrir börn sem þurfa að leggjast inn
vegna bæklunaraðgerða, háls-, nef- og eyrnalækninga,
heila- og taugaskurðlækninga eða vegna slysa. Börn
sem dveljast á Barnaspítalanum eru allt frá fæðingu til
18 ára aldurs.

Í leik geta börn einnig gleymt líkamlegum takmörkunum
sínum og sigrast á hræðslu við að hreyfa sig eftir aðgerðir.
Önnur leið fyrir börn til að sigrast á kvíða sínum og
áhyggjum eða til dægrastyttingar er að vinna að
myndsköpun með margvísleg efni.
Leikstofan er opin alla virka daga. Þar starfa þrír
leikskólakennarar. Flest börn sem heimsækja leikstofuna
eru þar með foreldrum sínum eða öðrum ættingjum.
Einnig eru systkini velkomin í heimsókn. Á leikstofuna
koma margir góðir gestir sem auðvelda börnunum dvölina
með söng, leik, hljóðfæraslætti eða öðru sem glatt getur
börnin. Þar að auki standa leikskólakennarar að ýmiss
konar tilbreytingu með börnunum eins og bakstri, bingói,
bíói, konfektgerð, blómaskreytingum o.fl.

Myndverk úr verðlausu efni
Börn á Barnaspítala Hringsins myndskreyta almanak
SORPU að þessu sinni. Þau eru á aldrinum 4-17
ára. Á Barnaspítalanum er leikstofa sem börnin
heimsækja eftir því sem kraftar þeirra leyfa. Þar
geta þau leikið sér og tekið þátt í skipulögðu starfi.
Á leikstofunni er einnig boðið upp á ýmiss konar
efni til myndskreytingar og annars skapandi starfs.
Myndverkin eru flest búin til úr verðlausu efni. Við
framkvæmd verkefnisins fólum við börnunum að
búa til það sem þeim datt í hug. Má þar nefna: að
mála á röntgenfilmu, að mála á lyfjaglös eða að
skapa eitthvað úr tómum kössum undan lyfjum.
Verkefnið tókst prýðilega og vakti almenna ánægju
hjá börnum, foreldrum og starfsmönnum. Verkefnið
varð einnig samvinnuverkefni milli leikstofu og
annarra deilda því að starfsmenn þar tóku að sér
að safna verðlausu efni. Verkefnið vakti okkur einnig
til umhugsunar um allt það efni sem fellur til á
sjúkrahúsi og hægt er að nota á skapandi hátt.
Öðru þarf að sjálfsögðu að farga á skipulegan hátt.
Höfum við í framhaldi af þessu verkefni lagt áherslu
á endurnýtingu við myndsköpun með börnunum.
Starfsfólk á leikstofu Barnaspítala Hringsins.

Verkin sem prýða kápu almanaksins eru máluð
með þekjulitum á þvottasvampa.
Forsíða: Birgir Jóhannes Jónsson
Baksíða: Mohamed Lahham
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