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Inngangur
SORPA og samfélagið allt standa á tímamót-

áfram og endurnýtingu þess sem ekki er hægt

um. Þau verkefni sem heimsbyggðin stendur

að endurvinna. SORPA gegnir lykilhlutverki við

frammi fyrir á sviði loftslagsmála gera þá kröfu

að styðja við þessa umbyltingu, í samvinnu við

til samfélagsins alls – heimila, samtaka, fyrir-

samfélagið allt.

tækja, stofnana og stjórnvalda – að við tökum

Margir markverðir atburðir urðu í starf-

höndum saman til að ná þeim árangri sem

semi SORPU á árinu 2020. Fjárhagsleg endur-

nauðsyn krefur.

skipulagning SORPU gekk vel með dyggum

Á árinu 2020 gekk SORPA í gegnum um-

stuðningi sveitarfélaganna sex á höfuðborgar-

fangsmiklar breytingar. Þær gera fyrirtækið

svæðinu sem að henni standa. Um svipaðar

betur í stakk búið til að takast á við áskoranir

mundir ákváðu þessir sömu eigendur að draga

sem felast í að draga úr þeirri sóun og ágangi á

verulega úr urðun í Álfsnesi, allt þar til henni

auðlindir jarðar sem felast í hinu línulega hag-

verður hætt í lok árs 2023.

kerfi og að innleiða þess í stað hringrásarhagkerfið, sem er leiðarljós í allri starfsemi SORPU.
Hringrásarhagkerfið kallar á umbyltingu

Jón Viggó Gunnarsson, framkvæmdastjóri

Þessari framsæknu ákvörðun fylgja áskoranir fyrir samfélagið allt sem hingað til hefur
getað reitt sig á ódýra afsetningu úrgangs,

og nýja nálgun á nánast öll viðfangsefni sam-

úrgangs sem í grátlega mörgum tilvikum væri

félagsins. Forsendur þess að hverfa frá áfram-

hægt að koma aftur inn í hringrásarhagkerfið

haldandi, línulegri auðlindanotkun eru minni

með nútímalegri nálgun á auðlindanotkun, ef

sóun, áframhaldandi nýting á verðmætum,

gildi forfeðra okkar og -mæðra um nýtni, spar-

endurvinnsla alls sem ekki er hægt að nota

semi og útsjónarsemi væru í heiðri höfð.
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Útsölustöðum
Góða hirðisins fjölgaði
því úr einum í þrjá á árinu
2020, með tilheyrandi
aukningu í sölu á
nytjahlutum og stuðningi
við hringrásarhagkerfið.
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Gaja

um annarra. Til að stuðla að þessu rekur SORPA

Liður í því að hætta að urða í Álfsnesi er gang-

Góða hirðinn, sem óx verulega fiskur um hrygg á

setning GAJU, gas- og jarðgerðarstöðvar SORPU,

árinu 2020.

sem hefur frá því í ágúst árið 2020 unnið að því

Góði hirðirinn opnaði netverslun í október,

að draga bæði úr losun gróðurhúsalofttegunda

eftir að hafa um tíma selt nytjahluti á Facebook

frá lífrænum úrgangi og að minnka urðun með

til að bregðast við lokunum vegna COVID-19

tilheyrandi framleiðslu hliðarafurða. Með auk-

faraldursins. Netverslunin hefur fest sig í sessi

inni flokkun og sérsöfnun á lífrænum úrgangi

sem mikilvægur liður í endurnýtingarhagkerf-

sem boðað hefur verið að hefjist innan fárra

inu. Að auki opnaði Góði hirðirinn útibú við

missera, mun GAJA geta náð enn meiri árangri

Hverfisgötu í aðdraganda jóla, sem hefur einnig

með lægri tilkostnaði en nú er.

fest sig í sessi sem varanlegt útibú Góða hirðisins. Útsölustöðum Góða hirðisins fjölgaði því

Góði hirðirinn

úr einum í þrjá á árinu 2020, með tilheyrandi

Hringrásarhagkerfið styður sig meðal annars

aukningu í sölu á nytjahlutum og stuðningi við

við úrgangsþríhyrninginn svonefnda, þar sem

hringrásarhagkerfið.

aðgerðum í úrgangsmálum er forgangsraðað eftir stuðningi þeirra við hringrásina. Það

Góður árangur í

mikilvægasta sem við getum gert næst á eftir því

baráttunni við COVID-19

að draga úr sóun er að finna þeim hlutum, sem

Starfsemi SORPU á árinu markaðist nokkuð af

þegar hafa verið framleiddir, framhaldslíf í fór-

áhrifum COVID-19 faraldursins. Þannig varð

veruleg aukning á magni endurvinnsluefna og

að breyta SORPU í framsækið umhverfisfyr-

Þrotlaus áhersla

úrgangs sem skilað var á endurvinnslustöðvar

irtæki sem býr yfir umfangsmikilli þekkingu

starfsfólks á persónulegar

SORPU og mátti merkja greinileg áhrif geymslu-

á móttöku og flokkun á endurvinnsluefn-

tiltekta og endurnýjunar á eldhúsum íbúa höfuð-

um og úrgangi og því hvernig megi með sem

sóttvarnir og þolinmæði

borgarsvæðisins, svo fátt eitt sé nefnt.

bestum hætti finna þeim réttan farveg innan

og skilningur á þessari
fordæmalausu stöðu

Meðhöndlun úrgangs flokkast til samfélags-

hringrásarhagkerfisins. Gangsetning GAJU

lega mikilvægra innviða og því var allt kapp lagt

og útflutningur á brennanlegum úrgangi til

á að tryggja að faraldurinn næði ekki útbreiðslu

orkuvinnslu, sem hefst í lok árs 2022, fela í sér

komst smitlaust í gegnum

meðal starfsfólks SORPU. Þrotlaus áhersla

áframhaldandi umbreytingu á SORPU.

árið 2020.

starfsfólks á persónulegar sóttvarnir og þol-

skilaði sér í því að SORPA

Aðgerðirnar sem þessar bera ekki all-

inmæði og skilningur á þessari fordæmalausu

ar ávöxt á einni nóttu og því er mikilvægt

stöðu skilaði sér í því að SORPA komst smitlaust

að tryggja áframhaldandi stuðning við þær

í gegnum árið 2020. Ég þakka hverjum einasta

óumflýjanlegu breytingar sem verða þegar við

starfsmanni fyrir mikilvægt framlag hans til

fylkjum liði að baki hringrásinni og hverfum

þessari baráttu sem tryggði órofna starfsemi

frá sóun línulega hagkerfisins. Í því verkefni

SORPU.

erum við hvert og eitt mikilvægt tannhjól í
risavöxnu gangverki og getum með einföld-

Framtíðin

um en áhrifaríkum breytingum á háttsemi

Þær aðgerðir sem ráðist var í hjá SORPU árið

okkar stuðlað að nauðsynlegum og jákvæðum

2020 hafa allar þann tilgang að stuðla að því

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

Hlutverk SORPU bs.
Hlutverk SORPU bs. er að annast meðhöndlun úrgangs fyrir sveitarfélögin sem
aðild eiga að SORPU, svo sem að starfrækja
urðunarstað og móttökustöð, byggja og reka

með tækniþróun á sviði úrgangseyðingar og

endurvinnslustöðvar, þróa nýjar aðferðir til

endurvinnslu, útbúa svæðisáætlun í sam-

að vinna verðmæti úr úrgangsefnum, eyða

ræmi við lagakröfur hverju sinni og að kynna

hættulegum úrgangsefnum, framleiða og

gildi umhverfissjónarmiða við meðhöndlun

selja eldsneyti og orku úr úrgangi, fylgjast

úrgangs.

Hlutverk og stjórn
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narhættir
Lykilmarkmið SORPU

ndlun úrgangs í samræmi
ru settar í lögum 55/2003.
ngjast þessum skyldum

Tenging við heimsmarkmiðin
AÐGERÐIR Í
LOFTSLAGSMÁLUM

Lágmörkun á losun
gróðurhúsalofttegunda
og kolefnisjöfnun SORPU

Lágmörkun úrgangs
og aukið endurnýtingarhlutfall

gangs fyrir sveitarfélögin
unarstað og móttökustöð,
erðir til að vinna verðmæti
a, framleiða og selja eldsn á sviði úrgangseyðingar
lagakröfu hverju sinni og
gangs.

SJÁLFBÆRAR BORGIR
OG SAMFÉLÖG

ÁBYRG NEYSLA
OG FRAMLEIÐSLA

AÐGERÐIR Í
LOFTSLAGSMÁLUM

SORPA sér ekki um sorphirðu en fyrirkomulag sorphirðu er ákveðið í hverju
sveitarfélagi fyrir sig. SORPA hefur þó til-

Aukin þjónustugæði
við viðskiptavini

Jafnrétti og vellíðan
starfsmanna

ngi né fyrirtækjum. Fyrirfyrir sig. SORPA hefur þó
u og hagræðingu.

ÁBYRG NEYSLA
OG FRAMLEIÐSLA

lögurétt og getur sýnt frumkvæði að samræmingu og hagræðingu.

Stefna
Framtíðarsýn SORPU bs. er að leiða heildarsamræmingu úrgangsmála á starfssvæði

Upplýsingaöryggi

sínu og tryggja þannig að málaflokkurinn sé
til fyrirmyndar, samfélaginu öllu til hagsbóta.

æmingu úrgangsmála á
nn sé til fyrirmyndar, sam-

Höfuðmarkmið SORPU er að vera
leiðarljós samfélagsins í úrgangsmálum og
meðhöndla auðlindir af ábyrgð með sjálf-

gsins í úrgangsmálum og
markmiði.

bærni að markmiði.

imsmarkmið Sameinuðu

Lykilmarkmið SORPU eru fimm og styðja
við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna.
Gildi SORPU eru: Frumkvæði, traust og
samheldni

10

6

Stjórn

sem starfsemin heyrir undir sé fylgt og sjá um

Aðalstjórn byggðasamlagsins skipa sex full-

að gerðar séu áætlanir um rekstur félagsins

trúar, einn frá hverju aðildarsveitarfélagi

til lengri eða skemmri tíma. Stjórnin gætir

og skal hann vera aðalmaður í sveitarstjórn

þess að nægilegt eftirlit sé með bókhaldi og

eða framkvæmdastjóri sveitarfélags. Sömu

fjármunameðferð og ákveður gjaldskrá fyrir

skilyrði gilda um varamenn sem hver sveit-

þjónustu byggðasamlagsins.

Stjórnarmenn fara með
hlutfallslegt atkvæðavægi
í samræmi við íbúafjölda
þess sveitarfélags sem
þeir eru fulltrúar fyrir.

arstjórn tilnefnir. Kjörtímabil stjórnarinnar
eru tvö ár í senn frá upphafi kjörtímabils
sveitarstjórna. Stjórnin skiptir sjálf með sér
verkum og skal formennska skiptast á milli
aðildarfélaganna.
Stjórnarmenn fara með hlutfallslegt

Stjórn SORPU frá 1.1. 2020 – 31.12. 2020
Sveitarfélag

Aðalmenn

Varamenn

atkvæðavægi í samræmi við íbúafjölda þess

Reykjavík

Líf Magneudóttir, formaður

Kristín Soffía Jónsdóttir

sveitarfélags sem þeir eru fulltrúar fyrir.

Kópavogur

Birkir Jón Jónsson

Hjördís Ýr Johnson

Hafnarfjörður

Ágúst Bjarni Garðarsson, varaformaður

Kristinn Andersen

Garðabær

Jóna Sæmundsdóttir

Sigríður Hulda Jónsdóttir

Mosfellsbær

Kolbrún G. Þorsteinsdóttir

Bjarki Bjarnason

Seltjarnarnes

Bjarni Torfi Álfþórsson

Magnús Örn Guðmundsson

Atkvæðavægi endurskoðast í byrjun hvers árs
miðað við íbúatölu aðildarsveitarfélags þann
1. desember árið á undan.
Hlutverk stjórnar er að hafa stöðugt og
ítarlegt eftirlit með öllum rekstri byggðasamlagsins, sjá um að lögum og reglugerðum
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Gagnsæi
Í fundargerðum stjórnar koma fram þær ákvarðanir sem teknar eru af stjórn og varða starfsemi
fyrirtækisins. SORPA birtir fundargögn stjórnar opinberlega á vef SORPU með viðkomandi
fundargerðum.

Gjaldskrá
Gjaldskrá byggðasamlagsins hefur síðustu
ár verið endurskoðuð tvisvar á ári og byggjast forsendur breytinga á byggingavísitölu og
launavísitölu hverju sinni. SORPA stendur
nú á umbreytingartímum sem varða meðferð
og ráðstöfun úrgangs og ljóst er að gjaldskrár
samlagsins þarf að endurskoða oftar og til samræmis við kostnað við meðferð úrgangs. Verskrá
endurvinnsluefna er endurskoðuð mánaðarlega
og getur tekið breytingum í ljósi gengisþróunar,
samninga um verð við móttökuaðila og endurgreiðslna Úrvinnslusjóðs.
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Stjórnunarkerfi

Vottunarmerki SORPU hafa tilvísun í Heims-

Samþætt stjórnkerfi SORPU er vottað

markmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra

af Versa vottun samkvæmt fjórum

þróun, en litirnir í þeim vísa til þeirra heims-

stjórnunarstöðlum:

markmiða sem SORPA telur að eigi best við
starfsemi sína.

•

ISO 9001 um gæði þjónustunnar sem

•

Nýsköpun og uppbygging

SORPA veitir og gæði varanna sem
SORPA framleiðir
•
•

•

ISO 45001 um heilbrigði og öryggi
fólks sem kemur að starfsemi SORPU
(þ.m.t. starfsfólk, verktakar og
viðskiptavinir)

•

•

ISO 14001 um stjórnun umhverfisáhrifa
af starfsemi SORPU

ISO 9001 vísar til heimsmarkmiðs nr. 9

•

ISO 14001 vísar til heimsmarkmiðs nr. 12

Eldsneytið metan sem

Ábyrg neysla og framleiðsla

SORPA framleiðir er

ISO 45001 vísar til heimsmarkmiðs nr. 3

vottað samkvæmt kröfum

Heilsa og vellíðan

Svansins, norræna

ÍST 85 vísar til heimsmarkmiðs nr. 5

umhverfismerkisins.

Jafnrétti kynjanna.
Eldsneytið metan sem SORPA framleiðir er

ÍST 85 um jöfn laun starfsfólks SORPU

vottað samkvæmt kröfum Svansins, norræna

fyrir jafnverðmæt störf

umhverfismerkisins.

Vottanir og stefnur

13

Dótturfyrirtæki

ræming á því verki í höndum sérstakrar sam-

Dótturfyrirtæki SORPU er Metan ehf. Helsta

ráðsnefndar ofangreindra fyrirtækja.

viðfangsefni félagsins er að þróa framleiðslu á

Móttekið og
meðhöndlað magn

íslensku metani og að stuðla að aukinni notk-

2020 Líf Magneudóttir, formaður nefndarinnar,

un þessa á ökutæki, í stórflutninga og í iðnaði.

og Bjarni Torfi Álfþórsson.

Stjórnarmenn í Metan ehf. voru Jóna
Sæmundsdóttir, formaður, Birkir Jón Jónsson

Rekstraráætlun og afskriftir

í Gufunesi var

og Kolbrún Þorsteinsdóttir. Hlutafé í Metan

Tekjuáætlun byggðasamlagsins gerði ráð fyrir

91.129 tonn og á

ehf. þann 31. desember 2020 var 47 milljónir

móttöku og meðhöndlun hjá SORPU bs. á um

króna.

225 þúsund tonnum úrgangs. Móttekið og með-

urðunarstaðnum var
samtals tekið við
177.160 tonnum.

höndlað magn 2020 var um 212.060 tonn sem

Svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs

er samdráttur á milli ára um 5,8% (225.025 tonn

Svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs er sam-

2019) og um -5,8% frávik frá áætlun. Móttekið

starfsverkefni SORPU bs., Sorpstöðvar Suður-

og meðhöndlað magn í Gufunesi var 91.129

lands bs., Sorpeyðingarstöðvar Suðurnesja sf.

tonn og á urðunarstaðnum var samtals tekið við

og Sorpurðunar Vesturlands hf. Áætlunin var

177.160 tonn.

staðfest af öllum sveitarfélögum á starfssvæði
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Fyrir hönd SORPU bs. sátu í nefndinni árið

Framlag fyrir fjármagnsliði og afskriftir var

þessara fyrirtækja á árinu 2009 (sjá samlausn.

142 m.kr. (378,8 m.kr. árið 2019). Að teknu tilliti

is). Á árinu var haldið áfram vinnu við mótun

til afskrifta og fjármagnsliða var bókfært tap

nýrrar svæðisáætlunar 2020 - 2035 og er sam-

144,1 m.kr. (hagnaður 96,3 m.kr. árið 2019).

Þróun á magni úrgangs
Heildarmagn úrgangs sem barst til SORPU

var 5,8% samdráttur frá fyrra ári. Endurnýt-

árið 2020 var sem fyrr segir 212.060 tonn sem

ingarhlutfall úrgangs hjá SORPU var 58%.

Endurnýtingarhlutfall
úrgangs hjá SORPU var 58%.
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Skipurit

legri teymisvinnu gert hærra undir höfði og samvinna og

Stjórn

samstarf þvert á starfsemi eru í fyrirrúmi. Skipuritið endur-

Endurskoðunarnefnd/
Innri endurskoðun

speglar áherslur SORPU á mikilvægi þess að nýta sem best

Skrifstofa framkvæmdastjóra
Markaðs- og tækniþróun
Sjálfbærni
Samskipti og samfélagsvirkni
Mannauður
Öryggis- og gæðastjórnun
Innkaup

Fjármálasvið
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Uppvinnsla

Framkvæmdastjóri

Góði hirðirinn

þekkingu starfsmanna og byggðasamlagsins í heild.

Öryggisnefnd
Viðhaldsteymi
Fræðsluteymi
UT teymi

Móttöku- og
flokkunarstöð

Nýtt skipurit SORPU var kynnt árið 2020. Í því er þverfag-

Endurvinnslustöðvar

Skipurit

GAJA – Gas og jarðgerðarstöð
Tímamót í meðhöndlun úrgangs
Gangsetning gas- og jarðgerðarstöðvar SORPU
(GAJA) markaði tímamót í meðhöndlun úrgangs á höfuðborgarsvæðinu. Bygging GAJU er
stærsta verkefni SORPU frá því fyrirtækið hóf
starfsemi árið 1991. Tilkoma GAJU er einnig
bylting í meðhöndlun heimilisúrgangs á höfuðborgarsvæðinu.
Rekstur GAJU er forsenda þess að urðun
lífúrgangs verði hætt í Álfsnesi fyrir 31. desem-

Álfsnesi. Fyrsti farmur forunnins heimilisúr-

Gangsetning

ber 2021 og þar með dregið verulega úr lofts-

gangs var losaður í GAJU 6. ágúst 2020, þar með

lagsáhrifum vegna urðunar úrgangs. Einnig

var formlegt ræsiferli gas- og jarðgerðar hafið.

gasgerðartanka GAJU

að því markmiði að urðun annars en óvirks

Ræsiferlið hefur gengið samkvæmt áætlun og

úrgangs verði að fullu hætt fyrir árslok 2023

reiknað var með að stöðin yrði rekin á fullum

verði náð.

afköstum frá miðju ári 2021. Ýmis vandkvæði

hófst 21. júlí 2020
eftir margra mánaða
undirbúningsvinnu og

hafa þó litið dagsins ljós sem hafa tafið fyrir full-

tilraunir í rannsóknarstofu

júlí 2020 eftir margra mánaða undirbúnings-

um rekstri og verður gert grein fyrir í ársskýrslu

SORPU í Álfsnesi.

vinnu og tilraunir í rannsóknarstofu SORPU í

fyrir 2021.

Gangsetning gasgerðartanka GAJU hófst 21.
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Lífrænu efnin eru unnin í
GAJU og úr þeim framleitt
metangas og molta, en málmar
fara til frekari flokkunar og
endurvinnslu.
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Allur óflokkaður úrgangur sem safnað er frá

Önnur efni, t.d. plast og málmar, eru aðskilin frá

heimilum á höfuðborgarsvæðinu til SORPU er

lífrænum efnum í forvinnsluferlinu og fara til

nú forflokkaður í móttökustöðinni í Gufunesi

frekari flokkunar og vinnslu. Lífrænu efnin eru

og lífrænu efnin síðan flutt í GAJU. Forvinnsla

unnin í GAJU og úr þeim framleitt metangas og

heimilisúrgangs í móttöku- og flokkunarstöð-

molta, en málmar fara til frekari flokkunar og

inni stuðlar að því að lífræn efni í honum nýtist.

endurvinnslu.

GAJA formlega afhent

Samkvæmt starfsleyfi frá Umhverfis-

SORPU í lok árs 2020

stofnun hefur GAJA heimild til að taka við

GAJA var tekin í notkun í byrjun ágúst 2020,

30.000 tonnum af lífrænum heimilisúrgangi

þrátt fyrir að ýmsum smærri frágangsverk-

til vinnslu, auk 10.000 tonna af fljótandi líf-

um væri ólokið. Ístak hf. afhenti SORPU bs.

rænum úrgangi frá stór eldhúsum og mötu-

stöðina síðan formlega 25. nóvember sama ár.

neytum.

Nánar um GAju
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Góði hirðirinn, nytjamarkaður
Verslunin Góði hirðirinn er nytjamarkaður

styrkja líknarfélög og önnur félög sem vinna að

rekinn af SORPU. Markmið Góða hirðisins er

góðgerðarmálum.

að endurnýta og draga úr sóun og um leið að
Góði hirðirinn
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tryggja jákvæða rekstrarafkomu svo hægt sé að

Nothæfum og seljanlegum munum, s.s.
húsgögnum, raftækjum og smáhlutum er

skilað í nytjagáma á endurvinnslustöðvum og
þeir síðan seldir í Góða hirðinum. Þannig nýtast munir aftur hjá nýjum eigendum og allur
hagnaður af sölu þeirra rennur til góðgerðarmála. Í verslunina berast margir dýrgripir sem
hafa menningarlegt og sögulegt gildi. Verslunin stuðlar þannig ekki aðeins að endurnotkun muna heldur einnig að varðveislu
menningararfs og listmuna sem að öðrum
kosti hefðu glatast.

Netverslun og pop-up markaður
Árið 2020 var sérstakt hjá Góða hirðinum, líkt
og hjá öðrum verslunum, vegna áhrifa Covid-19.

Til að mæta lokunum og

Lokana og fjöldatakmarkanir sköpuðu miklar

ur vettvangur. Í kjölfarið þróaði Góði hirðirinn

áskoranir og ljóst var að árið yrði erfitt. Því þurfti

ásamt SmartMedia sérstaka netsölusíðu, godihir-

að hugsa út fyrir kassann. Til að mæta lokunum

dirinn.is, sem fór í loftið 6. október 2020 og seldi

sala í gegnum Facebook

og fjöldatakmörkun var hafin sala í gegnum

það eftir lifði ársins 6.148 muni.

síðu Góða hirðisins.

Facebook síðu Góða hirðisins. Viðtökurnar voru
frábærar og ljóst var að þarna væri góður og þarf-

fjöldatakmörkun var hafin

Í nóvember 2020 var opnaður Pop-up markaður (uppsprettimarkaður) á Hverfisgötu 94-96
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skaðann af völdum COVID-19 og halda uppi
eins miklu og góðu þjónustustigi og hægt var.
Þrátt fyrr þessar áskoranir gat Góði hirðirinn
úthlutað rúmlega 11 milljónum króna til góðgerðamála sem þakka má sjóði sem myndaðast
rekstrarárið 2019.
Verkefni ársins 2021 verða margvísleg
þar sem áhersla á endursöluhlutfall verður í
brennidepli. Endurnot skipta miklu máli þegar
kemur að hringrásarhagkerfinu þar sem markmið komandi ára er að hætta að urða. Góði
hirðirinn býr nú yfir öflugum útsölustöðum til

Þrátt fyrr þessar áskoranir

sem reyndist mikið gæfuspor. Seldir voru 11.219

endursölu í Fellsmúla, á Hverfisgötu og net-

gat Góði hirðirinn úthlutað

munir frá opnun til loka árs 2020. Viðtökur voru

versluninni godihirdirinn.is.

rúmlega 11 milljónum
króna til góðgerðamála.

svo góðar að ákveðið var að breyta markaðinum á
Hverfisgötunni í verslun með langtímasamningi.

11 milljónir til góðgerðamála
Verkefni Góða hirðisins voru margvísleg á
árinu og fólust mörg hver í því að lágmarka
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Endursöluhlutfall

52%

Magn (kg)

1.236.950

Magn (kg)

597.731

Fjöldi seldra muna

638.309

Endurvinnslustöðvar
Tilgangurinn með rekstri endurvinnslustöðva er

kom kannski mest á óvart að veruleg magnaukn-

að taka við flokkuðum úrgangi til endurnotkunar

ing varð milli ára. Svo virðist sem höfuðborgar-

eða endurnýtingar ásamt öðrum úrgangi sem

búar hafi margir nýtt Covid ástandið til að fara

sorphirða sveitarfélaganna safnar ekki með heim-

í tiltekt og framkvæmdir heima við. Því varð

Magnið jókst mest í

ilisúrgangi. Endurvinnslustöðvarnar eru opnar

árið 2020 stærsta ár endurvinnslustöðvanna frá

garðaúrgangi, steinefnum

354 daga ársins. Þar er tekið við öllum flokkum

upphafi. Á árinu 2020 komu inn 60.756 tonn

úrgangs frá heimilum sem nauðsynlegt er að

sem er 14,1% meira en árið 2019. Magnið jókst

og máluðu timbri þar sem

flokka til að ná markmiðum laga og reglugerða um

mest í garðaúrgangi, steinefnum og máluðu

flokkun, endurnotkun eða endurnýtingu. Einnig

timbri þar sem yfir 1.000 tonna aukning varð í

er tekið við flokkum sem hagkvæmt er að ráðstafa

hverjum flokki.

til endurnotkunar og endurnýtingar. Á endur-

yfir 1.000 tonna aukning
varð í hverjum flokki.

Móttaka garðaúrgangs breyttist aðeins

vinnslustöðvunum er tekið við úrgangi frá rekstr-

sumarið 2020 þegar Reykjavíkurborg ákvað að

araðilum gegn gjaldi sem nemur raunkostnaði við

taka á móti garðaúrgangi íbúa á tveimur nýjum

móttöku og ráðstöfun úrgangsins.

stöðum, við Fiskislóð og Sævarhöfða og létti það
álagi af stöðvunum.

Stærsta ár frá upphafi

Ágangur sjávar olli nokkru tjóni í Ána-

Árið 2020 var óvenjulegt hjá endurvinnslu-

naustum þegar veður var sem verst. Nokkrum

stöðvum eins og flestöllum fyrirtækjum, en þó

sinnum þurfti að kalla til dælubíl til að hreinsa

Móttökustaðir
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Með netsölunni kom fram
nýr hópur viðskiptavina
sem áður hafði ekki tök
á að mæta á staðinn, svo
sem fólk sem býr utan
höfuðborgarsvæðisins
eða sem kemst ekki frá á
afgreiðslutíma.

stöðina, girðingar brotnuðu og loka þurfti stöð-

Farið var í aðgerðir til að minnka hættu á

inni í nokkrar klukkustundir í lok dags. Reykja-

smiti innan starfsmannahópsins. Starfsemin

víkurborg brást við því með því að stækka

gekk snuðrulaust og ekki komu upp smit meðal

grjótgarðinn sem liggur meðfram stöðinni og

starfsmanna. Vegna álags á stöðvarnar var opn-

dugði það.

unartíminn lengdur tímabundið í báða enda.

Endurvinnslustöðin í Jafnaseli tók breytingum á árinu. Uppsetningu gáma var breytt og

Netsala hafin fyrir efnismiðlun

inn- og útkeyrsluhliðum var snúið við. Nú er

Efnismiðluninni á Sævarhöfða var tímabundið

keyrt inn þar sem áður var keyrt út. Þetta hefur

lokað vegna COVID-19. Því var ákveðið að opna

þau áhrif að þegar röð myndast við innkeyrslu

fyrir netsölu og var allt efni selt í gegnum Face-

þá truflar það síður umferð um aðalgötu.

book síðu hennar. Með netsölunni kom fram

Á árinu lauk innleiðingu á nýju afgreiðslu-

nýr hópur viðskiptavina sem áður hafði ekki tök

kerfi LS One á stöðvunum, en það er mun skil-

á að mæta á staðinn, svo sem fólk sem býr utan

virkara og betra en gamla kerfið.

höfuðborgarsvæðisins eða sem kemst ekki frá á
afgreiðslutíma.

Áhrif Covid á þjónustu
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endurvinnslustöðvanna

Flokkun

Eins og áður kom fram virtist stór hluti höfuð-

Augljós breyting er að verða á áhuga almenn-

borgarbúa demba sér í alls konar framkvæmdir

ings á réttri ráðstöfun endurvinnanlegra efna.

eða aðgerðir heima við í Covid-bylgjunum.

Umræðan um plast hefur verið fyrirferðarmikil
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og ljóst er að fólk er tilbúið að flokka og skila
plasti. Heildarmagn af flokkuðu plasti frá
endurvinnslustöðvum er núna yfir 1.000 tonn
á ársgrundvelli. Með aukna endurvinnslu og
sparnað að leiðarljósi var ákveðið að hefja
aðgerðir til að minnka magn pappírs og fatnaðar sem skilað er sem blönduðum úrgangi.
Var starfmönnum uppálagt að leggja áherslu á
þessa flokkun.
Áfram verður lögð áhersla á að auka
flokkun og draga úr hinu vaxandi magni sem
fer í pressu fyrir blandaðan úrgang, gám fyrir
grófan úrgang og timburgáma.

Samfélagsleg verkefni
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Landsbjörg óskaði aftur eftir aðstoð endur-

Eins og síðustu ár fór SORPA í verkefni með

vinnslustöðvanna við að draga úr flugeldaúr-

Barnaheillum sem felst í að safna reiðhjólum

gangi á víðavangi eftir áramótin. Úr varð að

sem svo eru gerð upp og úthlutað til barna

Landsbjörg fékk til afnota 10 gáma til að taka á

sem annars hafa takmarkaða möguleika á að

móti flugeldaúrgangi við söfnunarstaði sína á

eignast hjól.

nýársdag.

Eins og síðustu ár fór
SORPA í verkefni með
Barnaheillum sem felst í að
safna reiðhjólum

Árangur ársins 2020

Allur ágóði af Efnismiðluninni rennur til góðra
málefna og átti fyrsta styrkafhendingin að fara

náði ekki settu markmiði

fram á haustmánuðum og var óskað eftir styrk-

þar sem hlutfall til

þegum. Tvö verkefni voru síðan valin sem hlutu

endurvinnslu varð 66% og

samtals 1.000.000 kr.

úrgangur til urðunar var

Nýir samningar voru undirritaðir við

þar af leiðandi 34%.

Eflingu sem höfðu töluverð áhrif á kjör starfsmanna. Undirbúningur fyrir vinnutímastyttingu var hafinn en áætlað er að styttingin
komi til framkvæmdar í maí 2021. Workplace
var innleitt í fyrirtækinu á árinu sem bætir
verulega samskipti milli bæði deilda og starfsmanna innan deilda sem vinna samt ekki á

vinnslu varð 66% og úrgangur til urðunar var

sömu starfsstöð.

þar af leiðandi 34%. Mikið var um framkvæmdir á árinu sem líkast til má rekja til aukinnar

Markmið

heimveru vegna COVID-19. Því féll meira

Meðal markmiða endurvinnslustöðvanna

til af framkvæmdaúrgangi sem átti sér ekki

er að lágmarka úrgang og að auka endurnýt-

skilgreindan endurnýtingarfarveg og fólk gaf

ingarhlutfallið í 69%. Árangur ársins 2020 náði

sér síður tíma til að flokka úrgang sem annars

ekki settu markmiði þar sem hlutfall til endur-

mætti endurnýta.
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Grenndarstöðvar
Grenndargámar fyrir flokkaðan úrgang eru á
89 stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Þar stendur
heimilum til boða að skila flokkuðum pappír,
plasti, gleri, fötum, flöskum og dósum. Rauði
krossinn annast fatagámana og Skátarnir
flöskugámana. Stöðvarnar eru mismunandi að
stærð og fjöldi flokkunarmöguleika er breytilegur. Grenndargámum undir gler, sem eru nýjasti
valkosturinn á stöðvunum, hefur fjölgað jafnt
og þétt með ári hverju frá 2016 og er glergámur
kominn á flestar grenndarstöðvar. Magn flokkaðs úrgangs sem barst í grenndargáma SORPU,
þ.e.a.s. pappír, plast og gler, jókst um 7,7% milli
ára og var aukning í gleri hlutfallslega mest, líkt
og búast mátti við í kjölfar fjölgunar á glergámum. Djúpgámar hafa í auknum mæli verið
teknir í notkun þar sem pláss er takmarkað, og
má finna djúpgrenndargáma við Freyjutorg og
Laugalæk.
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Móttöku- og flokkunarstöðin í Gufunesi
Móttöku- og flokkunarstöð SORPU í Gufunesi

móttöku- og flokkunarstöðvar jókst á milli ára

tekur á móti bróðurparti þess úrgangs sem

um 15%, magn frá sorphirðu sveitafélaganna jó-

fellur til hjá heimilum og rekstraraðilum á höf-

kst lítillega eða um 3% milli ára. Hins vegar hefur

uðborgarsvæðinu. Móttöku- og flokkunarstöð-

gætt 16% samdráttar í magni frá rekstrar-aðilum.

in tekur einnig á móti flestum endurvinnsluefnum sem skilað er til endurvinnslustöðva

Stækkun móttöku- og flokkunarstöðvar

Forvinnslulínan fyrir GAJU

og í grenndargáma höfuðborgarsvæðisins. Til

Framkvæmdum við stækkun móttöku- og flokk-

var prófuð í ágúst og var

móttöku- og flokkunarstöðvar berst mikið

unarstöðvarinnar lauk síðsumars 2020. Byrjað

magn af flokkuðum endurvinnsluefnum eins

var að setja upp nýjan vélbúnað til forvinnslu

þá jafnframt fyrsti farmur

og pappír, bylgjupappa og plasti. Þessi efni eru

lífræns efnis strax eftir áramót 2019/2020 og var

bögguð og send til frekari flokkunar og endur-

sú vinna í fullum gangi fram á sumar. Heimsfar-

vinnslu í Svíþjóð. Sá hluti efnisins sem ekki er

aldur COVID-19 hafði þó áhrif á framvindu og

endurvinnanlegur fer til orkuvinnslu.

kostnað vegna framkvæmdanna.

Heildarmagn hráefnis sem barst til móttöku-

Forvinnslulínan fyrir GAJU var prófuð í

og flokkunarstöðvar 2020 er svipað og fyrir árið

ágúst og var þá jafnframt fyrsti farmur sendur til

2019 eða 0,5% meira og var móttekið og með-

stöðvarinnar.

höndlað, magn árið 2020 því 91.129 tonn. Magn
frá endurvinnslustöðvum sem borist hefur til

sendur til stöðvarinnar.

Um helmingur af heildarmagninu sem kemur í móttöku- og flokkunarstöðina fer í gegnum

Gufunes
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nýju forvinnslulínuna eða allt að 200 tonn á dag.

að byggja upp þekkingu innan samlagsins.

Annar úrgangur fer inn á aðalgólf og er losaður

Stöðugildum milli 2019 og 2020 fækkaði þrátt

á gólfið til flokkunar eins og áður og endur-

fyrir aukin umsvif. Launakostnaður jókst

vinnsluefnin pappír og plast fara sína leið.

hins vegar milli ára meðal annars vegna nýrra
kjarasamninga.

Rekstur móttöku-

Heimsfaraldur COVID-19
setti sitt mark á
starfsemina en farið var

og flokkunarstöðvar

starfsemina en farið var að tilmælum yfirvalda

Með tilkomu nýrrar forflokkunarlínu má segja

sem hefur skilað sér í COVID-19 lausu ári

að móttöku- og flokkunarstöðin sé í raun ný

2020 hjá starfsfólki móttöku- og flokkunar-

verksmiðja. Með auknum umsvifum og meiri

stöðvar.

búnaði hafa verið gerðar breytingar í stjórnun

Kostnaður þeirra sem tóku við endur-

móttöku- og flokkunarstöðvarinnar. Störfum

vinnsluefnum erlendis hækkaði á árinu eins

yfirverkstjóra og aðstoðarverkstjóra hefur

og á síðustu tveimur árum og er ekki fyrirséð

COVID-19 lausu ári 2020

verið breytt og bæst hefur við ný staða sér-

að það fari lækkandi á ný. Efnisstraumar plasts

hjá starfsfólki móttöku-

fræðings í framleiðslustjórnun. Með frekari

sem berast til móttöku- og flokkunarstöðvar

innhýsingu starfa hefur sérfræðingur í fram-

eru mismunandi að gæðum, hreinleika og

leiðslustjórnun haft umsjón með mörgum

endurvinnsluhæfni. Markvisst er unnið að því

verkefnum sem áður voru aðkeypt svo sem

að halda þessum efnisstraumum aðskildum til

varðandi ráðgjöf og tæknilegar úrlausn-

að tryggja hreinleika og endurvinnsluhæfni

ir. Þetta er gott skref til hagræðingar og til

þeirra og ná fram hagstæðari móttöku- og

að tilmælum yfirvalda
og hefur það skilað sér í

og flokkunarstöðvar.
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Heimsfaraldur COVID-19 setti sitt mark á

Efnisstraumar plasts
sem berast til móttökuog flokkunarstöðvar
eru mismunandi að
gæðum, hreinleika og
endurvinnsluhæfni.
flokkunargjöldum hjá endurvinnsluaðilum

forvinnslulínu GAJA að ekki sé samræmt

erlendis.

hirðukerfi/söfnunarkerfi fyrir plast hjá

Við endurheimt endurvinnsluefna, t.d.
plasts, er ákveðið óhagræði fyrir rekstur

eigendum samlagsins. Þetta veldur því að
sorphirðubílar þurfa að losa inn á sitthvora
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Mikið af búnaði móttökuog flokkunarstöðvar er
orðinn gamall og þarfnast
endurnýjunar á næstu árum.
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vinnslulínuna eftir því frá hvaða sveitafélagi

stjórnunarkerfis og aukið markvisst fyrirbyggj-

þeir koma.

andi viðhald. Mikið af búnaði móttöku- og

Unnið hefur verið að ýmsum verkefnum

flokkunarstöðvar er orðinn gamall og þarfnast

sem kalla má uppsafnaða viðhaldsþörf og verið

endurnýjunar á næstu árum. Það mun draga

er að auka allan fyrirsjáanleika í rekstri stöðv-

úr hækkandi viðhaldskostnaði vegna aukins

arinnar. Þar má nefna innleiðingu viðhalds-

vélbúnaðar í forvinnslulínu.

Urðunarstaðurinn Álfsnesi
Urðunarstaður höfuðborgarsvæðisins er í Álfs-

Gassöfnun og gasvinnsla

nesi, tæpa 20 kílómetra frá móttöku- og flokk-

Gæði safnaðs hauggass voru mjög mikil eða um

Allur úrgangur sem tekið

unarstöð SORPU í Gufunesi. Þangað eru flutt

62,1% metanhlutfall og hreinsað hauggas var vel

um 230 tonn á dag, miðað við alla daga ársins, af

yfir viðmiðunum í samningum við olíufélögin

var við í Álfsnesi árið 2020

bögguðum heimilis- og rekstrarúrgangi og um

eða um 96,1% að meðaltali yfir árið. Metansala,

255 tonn af öðrum úrgangi. Allur úrgangur sem

ásamt eigin notkun, var 1.316 tonn (-2%). Af-

tekið var við í Álfsnesi árið 2020 var vigtaður,

kastageta hreinsistöðvar er ekki fullnýtt og því

sjónskoðaður og skráður samkvæmt vöru-

gætu fleiri hagnýtt sér metan sem orkugjafa í

númerakerfi SORPU.

stað innflutts eldsneytis, einkum eftir að GAJA

var vigtaður, sjónskoðaður
og skráður samkvæmt
vörunúmerakerfi SORPU.

hefur nú hafið framleiðslu. Samningar hafa verið

Endurnýting

gerðir, eða eru í undirbúning við stórnotendur í

Fylgst er náið með framgangi urðunar með

iðnaði, s.s. malbiksframleiðslu, brennsu o.fl.

rúmmálsmælingum með drónum. Heildarmagn
var 177.000 tonn og minnkaði um 6,8% í 14.380

Sigvatn og meindýravarnir

afgreiðslum (-1,1%). Úrgangur til urðunar var

Efnainnihald sigvatns frá urðunarstaðnum í

105.255 tonn (-19,6%) eða 59,4%. af heildar-

Álfsnesi er innan viðmiðunargilda og mein-

magni. Sjá nánar um magntölur í viðaukum

dýraeyðir heldur fjölda fugla í skefjum ásamt

skýrslunnar.

daglegu eftirliti starfsmanna.

Álfsnes
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Tilkoma GAJU dregur
úr lyktarmengun frá
starfseminni en þar verður
lífrænn heimilisúrgangur
endurunninn í stað urðunar.
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Lyktarvarnir

lögð fram í júní og sett í framkvæmd á árinu.

Kvörtunum vegna lyktar fjölgaði og samkvæmt

Tilkoma GAJU dregur úr lyktarmengun frá

upplýsingum nágranna varð nokkuð meira vart

starfseminni en þar verður lífrænn heimilisúr-

við lykt en árið áður. Talið er að aukna lyktar-

gangur endurunninn í stað urðunar. Öll vinnsla

mengun megi rekja til nýrrar urðunarreinar,

GAJU fer fram innandyra og öflugar lífsíur

reinar 20. Aðgerðaætlun vegna lyktarvarna var

hreinsa allan útblástur frá stöðinni.

Markmið SORPU
tengjast lokafrágangi
urðunarstaðarins,
kolefnisjöfnun og nýtingu
moltu frá GAJU.

Skógrækt í Álfsnesi

Rannsóknir

Samstarf er við Reykjavíkurborg, Skógræktar-

Í rannsóknaraðstöðunni er unnið að undirbún-

félag Reykjavíkur og nágranna urðunarstaðar-

ingi og bestun á rekstri gas- og jarðgerðarstöðv-

ins um skógrækt í Álfsnesi. Markmið SORPU

arinnar. Tilraunaframleiðsla lífgass í rannsóknar-

tengjast lokafrágangi urðunarstaðarins, kol-

aðstöðunni var mikilvægur þáttur í að undirbúa

efnisjöfnun og nýtingu moltu frá GAJU.

gangsetningu á gasframleiðslu í GAJU.
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Grænt bókhald 2020
Stjórnkerfi SORPU
Stjórnkerfi SORPU er vottað samkvæmt um-

Tafla 1. Lykiltölur í umhverfisáhrifum SORPU

hverfisstaðlinum ISO 14001. Þýðingarmiklir

Umhverfisþættir		

umhverfisþættir eru skilgreindir fyrir SORPU

Heildarmagn úrgangs til SORPU

í heild og eru útfærðir fyrir hverja starfsstöð,
ásamt upplýsingum um vöktun og stýringu.

Eining

2020

2019

Breyting

Tonn

212.060

224.756

-5,6%

Hlutfall úrgangs til endurnýtingar

%

58,0

49,6

16,9%

Hlutfall úrgangs til urðunar		

%

42,0

50,4

-16,7%

kWst

13.126.164

11.073.705

18,5%

Þannig eru stöðugar umbætur í umhverfis- og

Orkunotkun		

gæðamálum tryggðar. Umhverfisþættir sem

Fjöldi ársverka		

Ársverk

113

113

0,0%

SORPA hefur eftirlit og stýringu með eru:

Fjöldi íbúa		

Íbúar

236.260

232.900

1,4%

Orkunotkun/ársverk		 kWst/ársverk

116.161

97.947

18,6%

•

Úrgangur

Orkunotkun/íbúar		

kWst/íbúa

55,6

47,5

16,9%

•

Starfsemi

Orkunotkun/tonn		

kWst/tonn

61,9

49,2

25,7%

•

Gassöfnun og -hreinsun

•

Losun mengunarefna í sigvatn og frá-

•

rennsli

og var það 5,6% samdráttur frá fyrra ári. Endur

Umhverfisfræðsla

nýtingarhlutfall SORPU var 58% árið 2020
(49,6% árið 2019).

Úrgangur

Samdráttur í úrgangsmagni birtist fyrst og

Heildarmagn úrgangs sem barst til SORPU árið

fremst í blönduðum úrgangi til urðunar en hann

2020 var 212.060 tonn (224.756 tonn árið 2019)

dróst saman um tæplega 20% milli ára eða um
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Tafla 2. Magn úrgangs sem fellur til við starfsemi SORPU
2020	Umhverfisáhrif
Úrgangstegund

25.000 tonn. Á næstu árum mun áfram þurfa að
draga verulega úr urðun en markmið SORPU
er að eigi síðar en í árslok 2023 hafi urðun á
lífrænum og brennanlegum úrgangi verið hætt.
Verkefnið kallar á umbreytingu á úrgangs
meðhöndlun hjá SORPU og í samfélaginu öllu.
Styðja þarf betur við hringrásarhagkerfið með
aukinni endurnotkun og endurvinnslu og stuðla
að vitundarvakningu um bætta flokkun endur-

(kg)

(kg/ársverk)

(kg)

(kg/ársverk)

26.624

235,6

30.288

268,0

1.242

11,0

2.274

20,1

848

7,5

1.168

10,3

11.520

101,9

50.620

448,0

0

0,0

27.880

246,7

26.073

230,7

50.010

442,6

1.203

10,6

3.570

31,6

84

0,7

242

2,1

Flöskur og dósir

1.602

14,2

285

2,5

Garðaúrgangur

600

5,3

4.660

41,2

20

0,2

49

0,4

0

0,0

11

0,1

Bl. heimilisúrgangur*
Pappír og pappi
Plast
Ómálað timbur*
Málað timbur*
Málmar*
Grófur úrgangur
Steinefni

vinnsluefna á upprunastað. Stærsta einstaka

Rafmagns- og rafeindat.

verkefnið er bætt meðhöndlun lífúrgangs en

Spilliefni*

seinni hluta ársins 2020 tók GAJA, gas- og

Úrgangur úr olíugildrum/hreinsiþróm

186.700

1.652,2

227.980

2017,5

Samtals

256.516

2.270,1

399.037

3531,3

jarðgerðarstöð SORPU, til starfa. Rúmlega
2.000 tonn af lífrænum heimilisúrgangi voru
meðhöndluð í stöðinni seinni hluta ársins og er
stefnt að því að hún verði komin í full afköst á

* Úrgangur vegna framkvæmda við gas- og jarðgerðarstöð og stækkun móttöku- og flokkunarstöðvar hefur áhrif til
magnaukningar í úrgangsflokkum sem tengjast framkvæmdum. Átti það sérstaklega við á árinu 2019.

síðari hluta ársins 2021.
Heildarmagn úrgangs sem berst til SORPU
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2019 	Umhverfisáhrif

er það stjórntæki sem stjórnendur og starfs-

(tonn) er mælikvarði við útreikninga á um-

menn nota til að fylgjast með flæði úrgangs og

hverfisáhrifum fyrirtækisins. Mælaborð SORPU

meta árangur markmiða á hverjum tíma. Mæla-

borðið birtir upplýsingar úr innvigtunarkerfi
SORPU og uppfærast gögnin á hverri nóttu.
Úrgangur frá starfsemi SORPU dróst saman
á árinu og helst það í hendur við að framkvæmdum við gas- og jarðgerðarstöð og stækkun
móttöku- og flokkunarstöðvar í Gufunesi lauk
á fyrri hluta ársins og umsvif því minni en árið
á undan. Einnig má ætla að úrgangsmyndun frá

(grús/drenmöl og sandur) og endurnýtingu

starfseminni hafi að hluta færst inn á heimili

á kurluðum dekkjum, tróði úr ökutækjum,

starfsmanna vegna Covid-19 og heimavinnu

ösku, litaðri timburflís, kurluðum greinum og

starfsmanna.

malbiki. Efnin eru notuð sem drenefni í reinar-

Notkun jarðvegsdúks fylgir

botna, í vegi og plön innan svæðis á urðunar

því þegar nýjar reinar eru

Starfsemi

staðnum, í þrýstijöfnunarlag, við gassöfnun, í

teknar í notkun en er annars

Starfsemi SORPU er viðamikil og hefur umtals-

yfirlag og til lyktarvarna. Notkun jarðvegsdúks

lítil sem engin

verð umhverfisáhrif í för með sér. Fylgst er með

fylgir því þegar nýjar reinar eru teknar í notk-

hráefna-, orku- og eldsneytisnotkun og reynt að

un en er annars lítil sem engin. Árið 2020 var

draga úr notkun eins og kostur er.

úrgangur urðaður í urðunarrein sem var tekin

Notkun hráefna er að mestu vegna stoðefna,

í notkun 2018 og því lítil sem engin notkun

yfir- og undirlagsefna á urðunarstað og bindi

á jarðvegsdúk, minni notkun á jarðefnum og

vírs í móttökustöð. Um er að ræða jarðefni

kurluðum dekkjum.
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Urðunarstaðurinn er nær sjálfbær um

Töluvert magn vatns fer í
að halda móttökustöðinni
hreinni en tæplega 400
tonn af úrgangi fara
í gegnum stöðina á
hverjum degi.
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verktaka vegna framkvæmda við stækkun mót-

undirlagsefni því mikið magn efnis fellur til við

töku- og flokkunarstöðvar og byggingar GAJU

undirbúning reinarbotns. Dekkjakurl er not-

var einnig skráð en framkvæmdum lauk fyrri

að sem dren- og þrýstijöfnunarlag og greinar

hluta ársins 2020. Heildarolíunotkun SORPU

eru nýttar sem lífsía og stoðefni við vinnslu

vegna daglegrar starfsemi, flutninga úrgangs og

lífúrgangs í GAJU. Lyktarvarnir eru mikilvæg-

framkvæmda dróst saman í heildina en notkun

ur þáttur í starfsemi urðunarstaðarins og eru

á hvert tonn meðhöndlaðs úrgangs var sam

nokkur efni notuð í tengslum við meðhöndlun á

bærileg við fyrra ár, líkt og sjá má í töflu 5.

lyktarsterkum úrgangi og til sótthreinsunar.
Orku- og eldsneytisnotkun SORPU er tals-

Töluvert magn vatns fer í að halda móttökustöðinni hreinni en tæplega 400 tonn af

verð því vélar nota mikla orku við úrgangsmeð-

úrgangi fara í gegnum stöðina á hverjum degi.

höndlun og má þar nefna hakkavélar, timbur

Kalt vatn er t.d. notað í kæli við pressur. Kalt

tætara og pressur í móttökustöð og öflugan

vatn er einnig notað í umtalsverðum mæli í

dælubúnað í GAJU, en allur þessi búnaður

gashreinsistöðinni í Álfsnesi við hreinsibúnað

gengur fyrir rafmagni. Verktakar sinna öllum

og sem kælivatn við gaspressurnar. Rafmagns

akstri með úrgang og gámaflutningum fyrir

notkun á hvert meðhöndlað tonn úrgangs jókst

SORPU og fjöldi stórvirkra vinnuvéla er not-

örlítið milli ára líkt og sjá má í töflu 4 og notk-

aður við urðun og frágang á urðunarstaðnum.

un á heitu vatni tvöfaldast. Tengist það nýjum

Eldsneytisnotkun verktaka á öllum starfsstöðv-

vinnsluaðferðum á lífúrgangi, sem er umbreytt

um fyrirtækisins er skráð. Eldsneytisnotkun

í lífgas og moltu í GAJA, gas- og jarðgerðarstöð.

Tafla 3. Hráefnanotkun hjá SORPU á hvert tonn móttekins úrgangs
2020	Umhverfis(kg)
áhrif (kg/t)

Mælieining

2019	Umhverfis(kg)
áhrif (kg/t)

Jarðefni

23.859.200

112,5

29.863.500

132,9

Bindivír

168.299

0,8

217.920

1,0

Allir urðunarstaðir á Íslandi

Kurluð dekk

1.675.200

7,9

2.131.200

9,5

skulu safna og brenna

Tróð í yfirlag

7.476.360

35,3

7.294.840

32,5

Aska

1.655.920

7,8

1.686.360

7,5

Greinakurl

2.981.720

14,1

1.152.000

5,1

Lituð timburflís í yfirlag

9.599.240

45,3

5.964.740

26,5

203.008

1,0

206.102

0,9

2.886

0,0

1.362

0,0

115

0,0

456

0,0

5.414.400

25,5

1.670.400

7,4

0

0,0 m2/t

0

0,0 m2/t.

Salt vegna hálkuvarna
Lyktarefni
Sótthreinsiefni
Malbik
Jarðvegsdúkur (m2)

Í vinnslukróm stöðvarinnar eru lífræn nær-

Gassöfnun og -hreinsun

ingarefni þvegin úr lífúrgangi með 37° heitum

Meðal umhverfisáhrifa af starfsemi SORPU er

vökva, s.k. meltuvökva, og dælt í gasgerðartanka

losun gróðurhúsalofttegunda eins og koltví-

þar sem hin eiginlega lífgasframleiðsla fer fram.

sýrings (CO2) og metans (CH4) frá urðunar

Fasta efnið sem verður eftir í vinnslukrónni er

staðnum. Allir urðunarstaðir á Íslandi skulu

síðan jarðgert. Heitt vatn er notað til að halda

safna og brenna hauggasi samkvæmt lögum

réttu hitastigi á meltuvökvanum.

um meðhöndlun úrgangs og reglugerðum

hauggasi samkvæmt
lögum um meðhöndlun
úrgangs og reglugerðum
um urðun.
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Tafla 4. Orku- og vatnsnotkun hjá SORPU (án ökutækjaeldsneytis)
á hvert tonn móttekins úrgangs
	Umhverfisáhrif
2020
(notkun/t)
Rafmagn (kWst)

	Umhverfisáhrif		
2019
(notkun/t)

4.514.827

21,29 kWst/t

4.042.010

17,98 kWst/t

Heitt vatn (m3)

88.903

0,42 m3/t

43.607

0,19 m3/t

Kalt vatn (m3)

156.781

0,74 m3/t

132.101

0,59 m3/t

sinnum meiri en gróðurhúsaáhrif koltvísýrings.
Með brennslu á metani má því draga verulega
úr áhrifum metans á loftslag og enn frekar með
hreinsun hauggass í metan og brennslu þess í
bílvél í stað innflutts jarðefnaeldsneytis. Með
framleiðslu á eldsneyti úr hauggasi er dregið
verulega úr losun gróðurhúsalofttegunda frá

Tafla 5. Eldsneytisnotkun hjá SORPU á hvert tonn móttekins úrgangs
	Umhverfisáhrif
2020
(notkun/t)

	Umhverfisáhrif
2019
(notkun/t)

2.557

0,01 l/t

3.055

0,01 l/t

Dísilolía (l)

492.119

2,32 l/t

519.556

2,31 l/t

Metan (Nm3)

77.690

0,37 Nm3/t

43.762

0,19 Nm3/t

Bensín (l)

urðunarstaðnum ásamt því að framleiða umhverfisvænt eldsneyti. Metanið er vottað samkvæmt kröfum Svansins, norræna umhverfismerkisins, og er eina íslenska eldsneytið sem
uppfyllir þær kröfur.

Sigvatn og frárennsli
Grunn- og sigvatnrannsóknir eru gerðar árlega
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um urðun. Hauggas frá urðunarstöðum er að

í Álfsnesi. Árið 1990 voru framkvæmdar viða-

mestu samsett úr metani (50-60%) og kol

miklar mælingar bæði við Álfsnes og Gufunes

tvísýringi (40-50%), auk brennisteinsvetnis

til að fá sem bestar upplýsingar um svæðin áður

(H2S), köfnunarefnis (N2) og súrefnis (O2) í

en urðunarstaður og móttökustöð voru tekin í

litlum mæli, en gróðurhúsaáhrif metans eru 25

notkun.

Tafla 6. Orkuinnihald
Efni

Rúmþyngd

Orkuinnihald

kg CO2 /kg/kWst

Bensín

750 kg/m3

44,3 MJ/kg

3,2

Dísilolía

800 kg/m

3

43,0 MJ/kg

3,24

Metan

0,717 kg/m

3

50,0 MJ/kg

0,003

880 kg/m3

38,0 MJ/kg

0,007

-

-

0,0098

á lífríki út af ströndum

0,126 MJ/kg

0

athafnasvæðis SORPU.

Lífdísill
Rafmagn
Heitt vatn

1.000 kg/m

3

Reglulega eru gerðar
viðameiri rannsóknir

Ein kWst er 3,6 MJ. Reiknað hitafall á heitu vatni er frá 70 ˚C að 40 ˚C. Orkuinnihald á heitu vatni
er 4,2 kJ/kg/˚C og er (4,2*30) = 126 MJ eða 126/3,6 = 35 kWst í hverju tonni.

Niðurstöður allra mælinga í Álfsnesi hafa
verið birtar í ársskýrslum SORPU. Reglulega
eru gerðar viðameiri rannsóknir á lífríki út af
ströndum athafnasvæðis SORPU. Í þeim rannsóknum hafa þungmálmar og ólífræn snefilefni
mælst undir viðmiðunarmörkum en þessar
niðurstöður eru aðgengilegar í eldri ársskýrslum fyrirtækisins.
Í viðauka ársskýrslu SORPU 2020 má finna
niðurstöður efnamælinga í Álfsnesi og Gufunesi
á síðasta ári.
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Tafla 7. Heildarorkunotkun hjá SORPU á hvert tonn móttekins úrgangs
		
Mælieining
2020
Bensín (tonn)

Orkuinnihald	Umhverfisáhrif		
(kWst)
(kWst/t)
2019

1,9

23.599

0,1

2,3

28.199

0,1

Dísilolía (tonn)

393,7

4.702.470

22,2

415,6

4.964.646

22,1

Metan (tonn)

55,70

773.663

3,6

31,38

435.801

1,9

Lífdísill (tonn)

0,00

0

0,0

7,28

76.804

0,3

Rafmagn (kWst)

4.514.827

4.514.827

21,3

4.042.010

4.042.010

18,0

Heitt vatn (tonn)

88.903

3.111.604

14,7

43.607

1.526.245

6,8

11.073.705

49,3

Samtals		13.126.164

61,9		

Umhverfisfræðsla

Tafla 8. Gróðurhúsalofttegundir frá eldsneytisnotkun
á ökutæki SORPU miðað við hvert tonn móttekins úrgangs
					
Efni
Bensín
Dísilolía
Lífdísill

2020	Umhverfisáhrif/
(tonn)
tonn (kg CO2/t)

2019	Umhverfisáhrif/
(tonn)
tonn (kg CO2/t)

Umhverfisfræðsla SORPU er jákvæður umBreyting á
umhverfisáhrifum/
tonn

1,9

0,03

2,3

0,03

-11,3%

393,7

6,02

415,6

5,99

0,4%

0,0

0,00

7,3

0,00

-100,0%

hverfisþáttur. Árið 2020 féllu nánast allar
heimsóknir hópa niður vegna sóttvarnaraðgerða
vegna Covid-19.

Kolefnisspor SORPU
Á árinu var unnið að ýmsum verkefnum tengd-

Samtals		

6,04		

6,02

0,3%

um loftslagsmálum. Áfram var unnið að gerð

Metan

0,00

0,00

0,0%

skógræktaráætlunar fyrir Álfsnes í samstarfi

(55,70)*

(31,11)*

* CO2 sem verður til við bruna á metani í stað jarðefnaeldsneytis eykur ekki magn gróðurhúsalofttegunda í andrúmsloftinu.
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Orkuinnihald	Umhverfisáhrif
(kWst)
(kWst/t)

við Skógræktarfélag Reykjavíkur. Markmiðið
er bæði að ganga frá þeim svæðum urðunar-

staðarins sem hefur verið lokað og að skoða

leið stuðlað að auknum landgæðum og skjóli í

möguleikann á að græða upp ógróin svæði í

Álfsnesi.

kringum urðunarstaðinn. Yrði það framlag
SORPU til aukinnar kolefnisbindingar og um

Á árinu hófst einnig samstarf við Carbfix um
tilraunir til að farga koldíoxíði (CO2) sem losnar
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frá urðunarstað SORPU í Álfsnesi. Stefnt er að

Urðunarstaður er því sem næst sjálfbær um

því að niðurdæling hefjist sumarið 2021 og áætl-

upphitun í starfsaðstöðu.

að að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda um

Eftirspurn eftir metani
hefur ekki verið í samræmi
við framleiðslugetu
urðunarstaðarins
og er umframmagni
brennt til að draga úr
hlýnunarmætti þess og
áhrifum á loftslag.

allt að 3.500 tonn af CO2 á fyrstu stigum og um

var og sparaðan útblástur vegna nýtingar met-

allt að 7.500 tonn á ári þegar tilraunafasa lýkur.

ans á ökutæki og til eigin nota. Eftirspurn eftir

Hlutfall metans af heildareldsneytisnotkun

metani hefur ekki verið í samræmi við fram-

SORPU fór úr 8% í 14% árið 2020 en markmið

leiðslugetu urðunarstaðarins og er umfram-

SORPU er að nýta vistvæna eldsneytisgjafa á

magni brennt til að draga úr hlýnunarmætti

bifreiðar og vinnuvélar eins og kostur er. Los-

þess og áhrifum á loftslag.

un gróðurhúsalofttegunda vegna flutninga og

Í töflu 10 er yfirlit yfir losun gróðurhúsaloft

aksturs á vegum SORPU dróst saman miðað

tegunda vegna starfsemi SORPU. Undir beina

við árið á undan og var heildarlosun CO2 vegna

losun frá starfseminni fellur urðun úrgangs

eldsneytisnotkunar um 1.282 tonn (1.325 tonn

(umfang 1) og er það áhrifamesti þátturinn. Í

2019).

töflunni má sjá áætlaða losun vegna úrgangs

Þrjár gashitatúbur og gufuketill eru í Álfs-
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Í töflu 9 má sjá magn metans sem framleitt

sem fór til urðunar á árinu en losunin á sér

nesi sem nýta gas frá gashreinsistöð, m.a.

stað á komandi árum við niðurbrot úrgangsins.

til upphitunar á starfssvæði urðunarstaðar.

Mikilvægasta verkefni SORPU þegar kemur að

Mikið magn af heitu vatni fór áður í að kynda

loftslagsmálum og betri nýtingu auðlinda, verð-

verkstæði og reyndist erfitt að ná ásættanlegu

ur að auka flokkun og endurvinnslu lífúrgangs

hitastigi í hlöðu með kyndingu frá hitaveitu.

og hætta urðun á slíkum úrgangi.

Tafla 9. Heildarmagn notað af metani frá SORPU og sparaður útblástur
			
2020
2020
(Nm3)
(tonn)
Ökutæki
Metan til eigin nota
Metan í brennara
Alls sparað bensín (l)*

Gróðurhúsaáhrif			Gróðurhúsaáhrif
án notkunar
2019
2019
án notkunar		
2020 (tonn-CO2)
(Nm3)
(tonn)
2019 (tonn-CO2)

1.687.612

1.210

30.250

1.753.117

1.257

31.425

148.031

106

2.653

121.300

87

2.174

357.964

257

6.417

1.694.000

1.215

30.365

1.890.125			

Alls sparað CO2			

1.963.491		

39.320			63.964

* CO2 sem verður til við bruna á metani í stað jarðefnaeldsneytis eykur ekki magn gróðurhúsalofttegunda í andrúmsloftinu.

Tafla 10. Losun CO2-ígilda vegna starfsemi SORPU
2020
(tonn)

2019
(tonn)

1.282

1.325

0

5,2

44

40

Úrgangur í jarðgerð

375

0

Úrgangur til urðunar

136.831

170.195

Spöruð losun vegna
söfnunar og nýtingar metans

39.320

63.964

Samtals losun

99.212

107.601

Eldsneytisnotkun
Flugferðir
Rafmagnsnotkun
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flokkunarstöð Gufunes

Álfsnes

Blíðubakki

Starfsleyfi SORPU
Gildistími starfsleyfis SORPU fyrir urðunarstaðinn í Álfsnesi er

Gufunes

Ánanaust

til 23. maí 2035. Starfsleyfi fyrir móttöku- og flokkunarstöð í
Gufunesi gildir til 19. febrúar 2025. Starfsleyfi fyrir GAJA, gasog jarðgerðarstöðina í Álfsnesi gildir til 20. október 2036.

Hverfisgata
Gylfaflöt

Móttökustöð SORPU í Gufunesi
Starfsleyfisveitandi: Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur.
Eftirlitsaðili: Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur.
Urðunarstaður í Álfsnesi

Fellsmúli

Sævarhöfði

Starfsleyfisveitandi: Umhverfisstofnun.
Eftirlitsaðili: Umhverfisstofnun.
GAJA, gas- og jarðgerðarstöðin í Álfsnesi
Starfsleyfisveitandi: Umhverfisstofnun.
Eftirlitsaðili: Umhverfisstofnun.
Endurvinnslustöðvar SORPU
Starfsleyfisveitandi: Heilbrigðisnefnd/

Dalvegur

eftirlit viðkomandi sveitarfélags.
Eftirlitsaðili: Heilbrigðisnefnd/eftirlit viðkomandi
sveitarfélags.

Jafnasel

Fyrirtækjaflokkur
Fyrirtækið starfar á sviði úrgangsmeðhöndlunar og fellur
undir flokk 5 samkvæmt fylgiskjali reglugerðar: 5.3. „Stöðvar
fyrir förgun úrgangs annars en spilliefna sem geta afkastað

SORPA byggðasamlag

meira en 50 tonnum á dag“ og 5.4. „Urðunarstaðir sem taka

Sveitarfélögin sex á höfuðborgarsvæðinu eru eigendur byggðasamlagsins,

en 25.000 tonnum af óvirkum úrgangi“.

við meira en 10 tonnum á dag eða geta afkastað meira í heild

sem hefur það hlutverk samkvæmt stofnsamningi að annast meðhöndlun úrgangs samanber lög nr. 55/2003 fyrir sveitarfélögin. SORPA tryggir

Stjórn SORPU skipa, sjá kaflann „fyrirtækið” í ársskýrslu.

íbúum og fyrirtækjum móttöku úrgangs og kemur úrganginum í viðeigandi

Tjarnarvellir

farveg. Eignarhlutfall í SORPU miðað við íbúafjöldatölur Hagstofu 31.
desember 2020 var sem hér segir: Reykjavík (56,4%), Kópavogur (16,2%),
Hafnarfjörður (12,6%), Garðabær (7,5%), Mosfellsbær (5,3%) og Seltjarnar
nes (2,0%). Heildaríbúafjöldi á höfuðborgarsvæðinu var 236.260 og heimili
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93.828, samkvæmt Þjóðskrá Íslands.

Breiðhella

Bókhaldstímabil
Tímabilið nær yfir allt árið 2020,
frá 1. janúar til 31. desember 2020.

Áritun endurskoðanda

Yfirlýsing stjórnar SORPU bs.
Sem starfsleyfisskyldu fyrirtæki ber SORPU
bs. að halda og birta grænt bókhald samkvæmt reglugerð 851/2002 um grænt
Yfirlýsing
bókhald. stjórnar SORPU bs.

Áritun endurskoðanda

Grænt
bókhald er gefið
út í ársskýrslu
Sem
starfsleyfisskyldu
fyrirtæki
ber
SORPU bs. og birt á heimasíðu fyrirtækisins,

SORPU
bs. að halda og birta grænt bókwww.sorpa.is.
hald
samkvæmt
reglugerð
851/2002
Stjórn
SORPU bs.
og framkvæmdastjóri
hér með umhverfisskýrslu 2020,
umstaðfesta
grænt bókhald.

grænt bókhald byggðasamlagsins fyrir árið
Grænt
gefið út í árs2020
meðbókhald
undirskrifter
sinni.

skýrslu SORPU bs. og birt á heimasíðu
fyrirtækisins,
Í stjórn SORPUwww.sorpa.is.
bs.
Stjórn SORPU bs. og framkvæmdastjóri staðfesta hér með
umhverfisskýrslu 2020, grænt bókhald
byggðasamlagsins fyrir árið 2020 með
undirskrift sinni.
Í stjórn SORPU bs.
Framkvæmdastjóri SORPU bs.

Framkvæmdastjóri SORPU bs.

8
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Sorpa og samfélagið
Fræðsla til starfsmanna og námskeið
Starfsfólki SORPU bjóðast tækifæri til að sækja

Heilsuefling

ýmis námskeið sem bæði styðja við og efla þau í

SORPU er annt um öryggi og heilbrigði starfs-

starfi um leið og þau nýtast í starfsemi SORPU.

fólks síns. Markmið SORPU er að starfsum-

Árið 2020 var heldur óvanalegt fyrir öll fyrirtæki

hverfið sé gott og öruggt þegar horft er til

og starfsmenn vegna heimsfaraldurs COVID-19

vellíðunar í starfi og starfsánægju. Árlega býðst

og því var lítið um námskeið eða aðra fræðslu.

starfsfólki að fara í heilsufarsskoðun sem

Búið var að skipuleggja ýmis námskeið svo sem

fram fer samkvæmt samningi við Vinnuvernd.

skyndihjálparnámskeið, eldvarnarfræðslu, nám-

Árið 2020 fóru 62 starfsmenn í mælingu og á

skeið um líkamsbeitingu í vinnu, þjónustunám-

heildina litið kom starfsfólk SORPU sæmilega

til vellíðunar í starfi og

skeið og fleira sem féllu niður tímabundið. Ný-

út úr heilsufarsmælingum. Þá stendur starfs-

starfsánægju.

liðafræðsla fór þó fram í júní og september sem

fólki einnig til boða að fara í fyrirbyggjandi

alls 17 manns sóttu. Þar var farið yfir starfsemi

bólusetningar og flensusprautu og er starfsfólk

og helstu markmið SORPU, og fjallað um réttindi

SORPU almennt duglegt að nýta sér það.

Markmið SORPU er að
starfsumhverfið sé gott
og öruggt þegar horft er

og skyldur starfsmanna. Tveir starfsmenn fóru
á námskeið fyrir öryggisverði og öryggistrúnað-

Tölulegar upplýsingar:

armenn og fjórir starfsmenn sóttu á vinnuvéla-

•

137 starfsmenn í 113 ársverkum

námskeið, bæði námskeiðin fóru fram í gegnum

•

Meðalstarfsaldur: 5,3 ár

fjarskiptaforritið Teams og hermi.

•

Hlutfall kynja: kk 72% og kvk 28%

Mannauður
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Heimasíða SORPU,
sorpa.is, er
aðalupplýsingamiðill
fyrirtækisins og voru um
388.000 heimsóknir á
síðuna á árinu.
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Öryggi

Samskipti við hagsmunaaðila

Öryggisnefnd SORPU fundar á um það bil

SORPA hefur sjálfbæra þróun að leiðarljósi,

tveggja mánaða fresti og er skipuð fulltrúum úr

m.a. með virku samtali við hagsmunaaðila og

hópi öryggistrúnaðarmanna, sem kosnir eru af

þátttöku í ýmsum samstarfsverkefnum. Virkt

starfsmönnum og öryggisvarða, sem skipaðir eru

ábendingakerfi á heimasíðu og þátttaka í um-

af framkvæmdastjóra. Við framkvæmd áhættu-

ræðum á samfélagsmiðlum eru meðal þeirra

mats hjá SORPU er tekið tillit til áhættu sem

leiða sem SORPA nýtir til að virkja hagsmuna-

tengist því framkvæmd einstakra starfa en einnig

aðila og hlusta eftir röddum þeirra.

þeirri undirliggjandi áhættu sem fylgir störfun-

Á fjórða ársfjórðungi var uppfærð gjaldskrá

um eða aðstæðunum sem um ræðir. Skráning og

SORPU kynnt helstu hagsmunaaðilum í um-

úrvinnsla á frávikum og varasömum aðstæðum

hverfi SORPU þar sem um nokkrar breytingar

á sviði öryggis- og heilbrigðismála fer fram í

var að ræða milli ára.

ábendingakerfi starfsmanna sem allir starfsmenn
eru hvattir til að nota. Því er fylgt eftir að við-

Upplýsingamiðlun

eigandi úrlausnir og umbætur séu gerðar vegna

Heimasíða SORPU, sorpa.is, er aðalupplýs-

þeirra atriða sem fram koma í ábendingakerfinu.

ingamiðill fyrirtækisins og voru um 388.000

Alvarleg frávik eru rótargreind til að finna rót

heimsóknir á síðuna á árinu. Upplýsingar

viðkomandi atviks eða aðstæðna og viðeigandi

um afgreiðslutíma starfsstöðva og flokkun og

úrlausnir/umbætur ákvarðaðar til að koma í veg

endurvinnslu er það sem helst er leitað að. Á

fyrir að slíkt gerist aftur.

vefnum má finna allar upplýsingar um flokkun

Ábendingakerfi er að
finna á sorpa.is og
þangað berast öll erindi,
hvort sem um er að ræða
fyrirspurnir, ábendingar,
kvartanir eða hrós.

og móttöku úrgangs, gjaldskrá og staðsetningu

kemur þeim til viðeigandi aðila til úrvinnslu.

starfsstöðva og grenndargáma.

Á árinu bárust 835 erindi og fjölgaði þeim um

Ábendingakerfi er að finna á sorpa.is og

14% milli ára. Ábendingakerfið er ekki síður

þangað berast öll erindi, hvort sem um er að

mikilvægt tæki fyrir starfsmenn og eru þeir

ræða fyrirspurnir, ábendingar, kvartanir eða

hvattir til að skrá allt sem betur má fara inn í

hrós. Starfsmaður fer í gegnum öll erindin og

kerfið svo gera megi viðeigandi úrbætur.
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3.4 Eigi síðar en árið 2030 hafi ótímabærum
dauðsföllum af völdum annarra sjúkdóma en
smitsjúkdóma verið fækkað um þriðjung með
fyrirbyggjandi aðgerðum og meðferð og stuðlað
að geðheilbrigði og vellíðan.
3.5 Efldar verði forvarnir og meðferð
vegna misnotkunar vímuefna, þar á meðal

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna

fíkniefna og áfengis.

Lykilmarkmið SORPU styðja við heimsmarkmið
Sameinuðu þjóðanna og taka mið af eftirfarandi
undirmarkmiðum heimsmarkmiðanna sem flest eru

5.1 Öll mismunun gagnvart konum og stúlkum verði
afnumin alls staðar.

hluti af forgangsmarkmiðum ríkisstjórnarinnar.
5.5 Tryggð verði virk þátttaka kvenna og
jöfn tækifæri þeirra til að vera leiðandi við
ákvarðanatöku á öllum sviðum
stjórn- og efnahagsmála sem og á opinberum
vettvangi.
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7.2 Eigi síðar en árið 2030 hafi hlutfall

13.2 Ráðstafanir vegna loftslagsbreytinga verði að finna í

endurnýjanlegrar orku af orkugjöfum

landsáætlunum, stefnumótunum og skipulagi.

heimsins aukist verulega.
15.1 Eigi síðar en árið 2020 verði vistkerfi á landi og í
11.6 Eigi síðar en árið 2030

ferskvatni vernduð og stuðlað að sjálfbærri nýtingu þeirra

verði dregið úr skaðlegum

og endurheimt, einkum skóga, votlendis, fjalllendis og

umhverfisáhrifum í borgum, meðal

þurrkasvæða, í samræmi við skuldbindingar samkvæmt

annars með því að bæta loftgæði

alþjóðasamningum.

og meðhöndlun úrgangs.
15.3 Eigi síðar en árið 2030 verði barist gegn
12.2 Eigi síðar en árið 2030 verði

eyðimerkurmyndun, leitast við að endurheimta hnignandi land

markmiðum um sjálfbæra og

og jarðveg, þ.m.t. land sem er raskað af eyðimerkurmyndun,

skilvirka nýtingu náttúruauðlinda náð.

þurrkum og flóðum, og unnið að því að koma á jafnvægi milli
hnignunar og endurheimtar lands í heiminum.

12.5 Eigi síðar en árið 2030 hafi
forvarnir, minni úrgangur, aukin

16.10 Almenningur hafi aðgengi að upplýsingum og

endurvinnsla og endurnýting dregið

grundvallarréttindi verði tryggð í samræmi við landslöggjöf

verulega úr sóun.

og alþjóðasamninga.
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Ársreikningur
Skýrsla stjórnar og framkvæmdastjóra
Aðalstarfsemi SORPU bs. er að annast með-

koltvísýring. Nýting metans í stað jarðefnaelds-

höndlun úrgangs.

neytis dregur jafnframt úr losun gróðurhúsa-

SORPA gegnir lykilhlutverki þegar kemur

lofttegunda, auk þess sem það stuðlar að nýtingu

að hringrás úrgangsefna, til dæmis lífúrgangs.

á innlendu og vistvænu eldsneyti í stað innflutts

Framleiðsla á moltu og metani gerir kleift að

jarðefnaeldsneytis.

endurheimta næringarefni og orku sem verða

Nytjamarkaður Góða hirðisins, sem selur

Metan er um 60% af

til við niðurbrot úrgangsins. Að hætta að urða

notaðan húsbúnað, og Efnismiðlun Góða hirð-

lífúrgang er ein mikilvægasta aðgerðin sem völ

isins, markaður fyrir notaðar byggingarvörur,

er á þegar kemur að loftslagsmálum því aldrei

viðhalda hlutum í hringrásinni og gefa þeim

er hægt að fanga allt metanið sem verður til í

lengri líftíma. Það ætti að vera forgangsatriði að

en koltvísýringur og

haugnum þrátt fyrir söfnun hauggass á urðunar-

koma í veg fyrir að efniviður verði úrgangur og

er að minnsta kosti

stað.

þessi þáttur starfsemi SORPU mun fá enn meira

25 sinnum öflugri

vægi í framtíðinni. Mikilvægt er að efla endur-

gróðurhúsalofttegund.

Metan er um 60% af hauggasinu og hefur
mun hærri hlýnunarstuðul en koltvísýringur

vinnslustöðvarnar því sem stendur er smæð

og er að minnsta kosti 25 sinnum öflugri gróð-

þeirra og aðstaða takmarkandi þáttur á flestum

urhúsalofttegund. Næringarefnin í moltunni

stöðvum. Enn fremur þarf að skoða ný við-

geta svo orðið öflugur liðsauki við skógrækt eða

skiptamódel og styðja við nýsköpun, m.a. með

landgræðslu og þannig hjálpað til við að binda

því að veita aðgengi að efnivið.

hauggasinu og hefur
mun hærri hlýnunarstuðul

Sækja ársreikning 2020
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SORPA sendir fjölmarga úrgangsflokka til
endurvinnslu. Endurvinnsla dregur almennt úr

krefjast nýrra starfshátta og þekkingar. Með

notkun auðlinda og henni fylgir minni orku- og

það að leiðarljósi var skipuriti samlagsins

vatnsnotkun, betri nýting hráefna sem viðhald-

breytt þannig að það endurspeglaði betur þarfir

ast lengur í hringrásinni, og minni útblástur

SORPU á sviði innkaupa,- umhverfis-, verkefna-

gróðurhúsalofttegunda. Lykillinn að því að vara

og framleiðslustjórnunar. Vonast er til að þessar

eða umbúðir séu endurvinnanlegar ræðst þó

breytingar skili sér í betri rekstri og markvissari

ekki hjá SORPU nema að litlu leyti. Mestu skipt-

fjárfestingum.

ir val á hráefni á hönnunarstigi vöru/umbúða og

Mestu skiptir val á hráefni
á hönnunarstigi vöru/
umbúða og að það sé
endurvinnanlegt

Fjárfestingaverkefni fóru fram úr áætlun og

að það sé endurvinnanlegt. Þarna getur SORPA

til að tryggja framgang þeirra greiddu eigendur

fyrst og fremst haft áhrif með fræðslu. SORPA

stofnframlög til samlagsins. Nú vinnur samlag-

tekur einnig þátt í þróunar- og rannsóknar-

ið að enn frekari aðgerðum til að tryggja betur

verkefnum sem hafa það að markmiði að finna

rekstrargrundvöll þess og tók m.a. ný gjaldskrá

hráefnum sem felast í úrgangi nýja og betri farvegi.

gildi 1.1.2021 sem liður í þeim aðgerðum.
Ársreikningurinn er í öllum meginatriðum

Rekstur og afkoma:

gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og

Samlagið fór í gegnum endurskipulagningu á

árið áður.

fyrri hluta árs 2020. SORPA er að ganga í gegn-
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að hætta að urða í Álfsnesi. Þessar breytingar

Samkvæmt rekstrarreikningi nam tap

um mikla umbreytingu á viðskiptalíkani sínu

samlagsins 144,1 millj. kr. á tímabilinu. Eigið fé

með gangsetningu GAJU og þeirri ákvörðun

samlagsins í lok tímabils nam um 4.165,4 millj.

kr. en nam um 3.809,6 millj. kr. í byrjun tímabils.

Miklar breytingar eru í rekstri samlags-

Að öðru leyti vísast til ársreiknings varðandi

ins um þessar mundir er snúa að breyttum

fjárhagsstöðu samlagsins, rekstur þess á liðnu

vinnsluferlum innan þess, en samlagið hættir

tímabili, ráðstöfun taps og annarra breytinga á

að urða lífrænan úrgang í Álfsnesi og mun líf-

eiginfjárreikningum.

rænn úrgangur fara í vinnslu í GAJU, þar sem

Ársverk hjá samlaginu voru 113 og launa-

Eigið fé samlagsins í lok
tímabils nam um 4.165,4
millj. kr. en nam um 3.809,6
millj. kr. í byrjun tímabils.

að molta og metangas eru framleidd. Enn er

greiðslur samlagsins námu um 1.098,4 millj. kr.

lítil reynsla komin á rekstur gas- og jarðgerða-

á tímabilinu. Kynjahlutfall stjórnar er jafnt, 3

stöðina GAJU og mun næsta rekstrarár gefa

konur og 3 karlar.

samlaginu betri mynd af því hver niðurstaðan
verður ásamt því að ferlar verði komnir í gott

Þróun í starfsemi félagsins
og markverðir atburðir

horf.
Árið 2022 mun samlagið hefja útflutning

Síðastliðin tvö ár hefur samlagið verið með tvö

á brennanlegum úrgangi og fyrir lok árs 2023

stór verkefni í vinnslu þ.e. byggingu á gas- og

hætta að urða úrgang á urðunarstaðnum í

jarðgerðastöðinni GAJU ásamt því að móttöku-

Álfsnesi. Samlagið hefur unnið markvisst að

og flokkunarstöðin í Gufunesi var stækkuð og

markaðsþróun metans og er ljóst að veruleg

umfang tækjabúnaðar tvöfaldað. Verkefnin

eftirspurn er eftir afurðinni í iðnað og stór-

voru kláruð á rekstrarárinu og bæði GAJA og

flutninga. Samningur og viljayfirlýsing um

nýr tækjabúnaður í móttöku- og flokkunarstöð

kaup á verulegu magni á metani voru undirrit-

tekin í notkun í ágúst 2020.

uð á starfsárinu.
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Megináhætta og óvissuþættir

Fjármögnun og vaxtastig:

Stjórn SORPU bs. og framkvæmdastjóri stað-

Stefna og breyting stjórnavalda á lögum og

Vextir hafa verið lágir síðustu misseri og fari

festa hér með ársreikning samlagsins fyrir

reglum um úrgangsmál hafa veruleg áhrif á

vextir hækkandi ásamt verðbólgu hefur það

rekstrarárið 2020 með undirritun sinni.

rekstur SORPU. Ekki er mikill fyrirsjáanleiki á

áhrif á rekstur SORPU. Samlagið er alfarið

breytingum sem getur valdið því að SORPA þurfi

fjármagnað með lánum í íslenskum krónum.

Reykjavík, 26. febrúar 2021

unum og reglum um meðhöndlun úrgangs með

Áhrif COVID-19:

Stjórn SORPU bs.:

skömmum fyrirvara. Slíkar breytingar geta valdið

Áhrif faraldurs vegna COVID-19 veirunnar á ís-

auknum kostnaði hjá samlaginu og auknum fjár-

lenskt efnahagslíf og fjármálamarkaði eru víðtæk

festingum. Samlagið mun hætta urðun í Álfsnesi

og óvissa ríkir um framhaldið. Samlagið nýtti

að fullu fyrir lok ársins 2023 og mun hefja út-

úrræði stjórnvalda á árinu m.a. vegna afleiðinga

flutning á úrgangi til orkuvinnslu 2022. Þessum

samkomutakmarkana og tímabundinna lokana.

að bregðast við með breyttum ferlum, takmörk-

breytingum fylgir mikil óvissa og aukinn kostnaður. Að senda úrgang í brennslu verður að
líkindum mun kostnaðarsamara en að urða og
mun gjaldskrá samlagsins hækka í beinu samhengi við aukinn kostnað. Þá er gengisáhætta
mikil, óvissa um verð frá móttökuaðilum og
hugsanlegir skattar og lagabreytingar í Evrópu
er snýr að innflutningi á úrgangi.
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Ársreikningur
SORPA bs.
2020

Framkvæmdastjóri:

Áritun óháðra endurskoðenda
Til stjórnar og eiganda SORPU bs.

grein fyrir ábyrgð okkar í kaflanum Ábyrgð
endurskoðanda. Við uppfyllum ákvæði siða-

Álit

reglna endurskoðenda á Íslandi og teljumst því

Við höfum endurskoðað ársreikning SORPU

óháð félaginu. Við teljum að við endurskoðun-

bs. („félagið“) fyrir árið 2020. Ársreikningurinn

ina höfum við aflað nægilegra og viðeigandi

Við teljum að við

hefur að geyma rekstrarreikning og yfirlit um

gagna til að byggja álit okkar á.

endurskoðunina höfum

heildarafkomu, efnahagsreikning, eiginfjáryfirlit, sjóðstreymisyfirlit, upplýsingar um mikil-

Aðrar upplýsingar

vægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Stjórn og framkvæmdastjóri eru ábyrg fyrir

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi

öllum upplýsingum sem félagið birtir, jafnt

glögga mynd af fjárhagsstöðu félagsins 31.

með ársreikningi sem og á öðrum vettvangi.

desember 2020 og afkomu þess og breytingu á

Álit okkar nær ekki til annarra upplýsinga sem

handbæru fé á árinu 2020, í samræmi við lög um

félagið gefur út en tilgreint er hér að ofan. Aðrar

ársreikninga.

upplýsingar eru m.a. skýrsla stjórnar sem fylgir

við aflað nægilegra og
viðeigandi gagna til að
byggja álit okkar á.

ársreikningi, ársskýrsla og önnur ófjárhagsleg

Grundvöllur fyrir áliti

upplýsingagjöf. Staðfestum við því ekki þær

Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega

upplýsingar sem þar er að finna. Hvað ábyrgð

endurskoðunarstaðla (ISA) en nánar er gerð

okkar varðar felst hún í yfirlestri á efni og inni-
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haldi og athugun á því hvort um verulegt ósam-

félagsins. Ef vafi leikur á rekstrarhæfi skal gerð

ræmi sé að ræða milli þeirra og ársreikningsins.

grein fyrir því í ársreikningi með viðeigandi

Í samræmi við ákvæði 2. mgr. 104. gr. laga

Nægjanleg vissa
er nokkuð hátt stig
vissu, en það tryggir
ekki að endurskoðun
sem framkvæmd er í

nr. 3/2006 um ársreikninga staðfestum við að í

var að beita forsendunni um rekstrarhæfi við

skýrslu stjórnar sem fylgir ársreikningi þessum

gerð og framsetningu ársreikningsins, nema

eru veittar þær upplýsingar að lágmarki sem ber

ákveðið hafi verið að leysa félagið upp eða hætta

að veita samkvæmt lögum um ársreikninga og

starfsemi, eða engir aðrir raunhæfir kostir fyrir

koma ekki fram í skýringum.

hendi en að gera það.
Stjórn og endurskoðunarnefnd skulu hafa

Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra

eftirlit með gerð og framsetningu ársreiknings-

á ársreikningnum

ins.

samræmi við alþjóðlega

Stjórn og framkvæmdastjóri eru ábyrg fyrir

endurskoðunarstaðla muni

gerð og framsetningu ársreikningsins í sam-

Ábyrgð endurskoðanda

ræmi við lög um ársreikninga. Stjórn og fram-

Markmið okkar er að afla nægjanlegrar vissu um

kvæmdastjóri eru einnig ábyrg fyrir innra eft-

að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka,

irliti við gerð og framsetningu ársreikningsins,

hvort sem er af völdum sviksemi eða mistaka og

þannig að hann sé án verulegra annmarka, hvort

að gefa út áritun sem felur í sér álit okkar.

uppgötva allar verulegar
skekkjur séu þær til staðar.

sem er vegna sviksemi eða mistaka.
Við gerð ársreikningsins er stjórn og framkvæmdastjóri ábyrg fyrir mati á rekstrarhæfi

62

skýringum og greint frá því hvers vegna ákveðið

Nægjanleg vissa er nokkuð hátt stig vissu,
en það tryggir ekki að endurskoðun sem framkvæmd er í samræmi við alþjóðlega endur-

skoðunarstaðla muni uppgötva allar verulegar

álit okkar á. Hættan á að uppgötva ekki veru-

Meta hvort forsendan

skekkjur séu þær til staðar. Skekkjur geta orðið

lega skekkju vegna sviksemi er meiri en að

um rekstrarhæfi eigi við,

til vegna mistaka eða sviksemi og eru álitnar

uppgötva ekki skekkju vegna mistaka þar sem

hvort verulegur vafi leiki

verulegar ef þær gætu haft áhrif á fjárhagslega

sviksemi getur falið í sér samsæri, skjalafals

ákvarðanatöku notenda ársreikningsins, stakar

og misvísandi framsetningu ársreikningsins,

á rekstrarhæfi eða hvort

eða samanlagðar.

að einhverju sé viljandi sleppt eða að innra

Sem hluti af endurskoðuninni sem fram-

eftirlit sé ekki virt.

kvæmd er í samræmi við alþjóðlega endur-

- Afla skilnings á innra eftirliti, ekki í þeim

skoðunarstaðla, beitum við faglegu mati (e.

tilgangi að veita álit á virkni innra eftirlits

professional judgment) og viðhöfum faglega

félagsins, heldur í þeim tilgangi að skipu-

tortryggni (e. professional skepticism). Eftir-

leggja viðeigandi endurskoðunaraðgerðir.

farandi er einnig hluti af endurskoðun okkar á

- Meta hvort reikningsskilaaðferðir sem

ársreikningi félagsins:

notaðar eru, og tengdar skýringar, séu

aðstæður séu til staðar
sem gætu valdið vafa um
rekstrarhæfi.

viðeigandi og hvort reikningshaldslegt mat
- Greina og meta hættuna á verulegri skekkju

stjórnenda sé raunhæft.

í ársreikningnum, hvort sem er vegna mis-

- Meta hvort forsendan um rekstrarhæfi eigi

taka eða sviksemi, skipuleggja og framkvæma

við, hvort verulegur vafi leiki á rekstrarhæfi

endurskoðunaraðgerðir til að bregðast við

eða hvort aðstæður séu til staðar sem gætu

þeirri hættu og öflun endurskoðunargagna

valdið vafa um rekstrarhæfi. Ef við teljum að

sem eru nægjanleg og viðeigandi til að byggja

vafi leiki á rekstrarhæfi ber okkur að vekja
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Okkur ber skylda til
að upplýsa stjórn og
endurskoðunarnefnd
meðal annars um áætlað

sérstaka athygli á viðeigandi skýringum árs-

Okkur ber skylda til að upplýsa stjórn og endur-

reikningsins í áritun okkar. Ef slíkar skýr-

skoðunarnefnd meðal annars um áætlað um-

ingar eru ófullnægjandi ber okkur að víkja frá

fang og tímasetningu endurskoðunarinnar auk

fyrirvaralausri áritun. Niðurstaða okkar byggir

verulegra atriða sem upp komu í endurskoðun

á endurskoðunargögnum sem aflað er fram að

okkar, þar á meðal verulega annmarka á innra

dagsetningu áritunar. Atburðir eða aðstæður

eftirliti, ef við á.

eftir dagsetningu áritunar geta þannig valdið

Við lýsum því yfir að við uppfyllum ákvæði

óvissu um rekstrarhæfi félagsins.

siðareglna er varðar óhæði. Við höfum komið á

umfang og tímasetningu

- Meta hvort ársreikningurinn gefi glögga

framfæri upplýsingum um tengsl eða aðra þætti

endurskoðunarinnar auk

mynd af undirliggjandi viðskiptum og

sem gætu haft áhrif á óhæði okkar og hvaða

atburðum og leggja mat á framsetningu,

varúðarráðstafanir við höfum stuðst við til að

uppbyggingu og innihald ársreikningsins

tryggja óhæði okkar, ef við á.

verulegra atriða sem
upp komu í endurskoðun
okkar, þar á meðal
verulega annmarka á
innra eftirliti, ef við á.

með tilliti til glöggrar myndar, skýringar þar
á meðal.

fyrir hönd Grant Thornton endurskoðunar ehf.

- Afla endurskoðunargagna er varða veru-

Reykjavík, 26.febrúar 2021

legar einingar innan ársreikningsins til að
geta látið í ljós álit á ársreikningi. Við erum
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ábyrg fyrir skipulagi, umsjón og framkvæmd

______________________________

endurskoðunar félagsins og berum ein

Theodór S. Sigurbergsson

ábyrgð á áliti okkar á félaginu.

löggiltur endurskoðandi

Rekstrarreikningur 2020

Rekstrarreikningur
ársins 2020

Skýr.

2020

2019

Rekstrartekjur
Þjónustutekjur...................................................
Aðrar tekjur......................................................
3

3.804.730.086
3.050.070
3.807.780.156

3.838.693.885
9.518.683
3.848.212.568

1.385.225.720
2.116.145.895
308.502.109
3.809.873.724

1.198.070.885
2.277.361.208
222.565.565
3.697.997.658

-2.093.568

150.214.910

Rekstrargjöld
Laun og launatengd gjöld....................................
Rekstrarkostnaður.............................................
Afskriftir...........................................................

14
2,6
4

Hagnaður fyrir fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....................
Áhrif hlutdeildarfélaga.......................................

5
2

(138.830.545)
-3.208.685
(142.039.230)

(52.609.018)
(1.321.587)
(53.930.605)

Tap ársins.......................................................

9

-144.132.798

96.284.305
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Eignir

Skýr

2020

2019

Fastafjármunir

Efnahagsreikningur

Varanlegir rekstrarfjármunir:
2, 6
Gufunes móttökustöð..................................
Álfsnes urðunarstöð....................................
Gufunes vélar og tæki..................................
Endurvinnslustöðvar....................................

Áhættufjármunir og langtímakröfur:
Eignarhlutir í öðrum félögum........................
Fyrirframgreiddur kostnaður........................
Bundnar bankainnstæður.............................

7

Fastafjármunir

918.112.530
5.552.523.327
898.443.873
392.391.940
7.761.471.670

563.936.478
4.919.275.081
883.314.031
408.678.382
6.775.203.972

21.128.069
0
107.578.190
128.706.259

24.336.754
0
40.674.566
65.011.320

7.890.177.929

6.840.215.292

217.827.698
13.658.378
353.336.466
0

155.146.186
58.795.814
237.366.614
150.773.091

87.238.782
672.061.324

441.568.409
1.043.650.114

Veltufjármunir
Skammtímakröfur:
Viðskiptakröfur...........................................
Aðrar kröfur...............................................
Kröfur á tengd félög....................................
Fyrirframgreiddur kostnaður........................
Handbært fé:
Bankainnstæður..........................................
Veltufjármunir



Eignir samtals
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9

2
16

2

8.562.239.253

7.883.865.406 




Skuldir og eigið fé
Eigið fé

31. desember 2019

Skýr

Stofnfé.......................................................
Óráðstafað eigið fé.....................................
Eigið fé samtals

8

2020

2019

9

1.386.962.568
2.778.470.144
4.165.432.712

886.962.568
2.922.602.942
3.809.565.510

Skuldbinding vegna ábyrgðar á urðunarstað.. 11
Skuldbinding vegna endurvinnslustöðva......... 12
Skuldbindingar

110.395.876
319.740.706
430.136.582

97.726.239
292.313.989
390.040.228

10

2.397.630.603
2.397.630.603

2.571.546.849
2.571.546.849

Viðskiptaskuldir..........................................
Skuldir við tengda aðila............................... 16
Ýmsar skammtímaskuldir............................
Skammtíma bankalán..................................
Næsta árs afborganir langtímaskulda............ 10
Skammtímaskuldir

357.486.382
12.991.041
227.272.979
741.828.871
229.460.083
1.569.039.356

416.965.640
130.325.364
301.061.480
176.900
264.183.435
1.112.712.819

Skuldir samtals

4.396.806.541

4.074.299.896

Skuldir og eigið fé samtals

8.562.239.253

7.883.865.406

Skuldbindingar

Langtímaskuldir:
Skuldir við lánastofnanir..............................

Skammtímaskuldir:

Veðsetningar og ábyrgðarskuldbindingar......

13
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Sjóðstreymi 2020


Handbært fé frá (til) rekstri

Sjóðsstreymi 2020

Skýr.

Frá rekstri:
Hagnaður af reglulegri starfsemi
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:
Afskriftir......................................................... 2, 6
Sölutap (hagnaður) fastafjármuna.....................
Áhrif hlutdeildarfélaga.....................................
Verðbætur......................................................
Veltufé frá rekstri

2020

2019

(144.132.798)

96.284.305

308.502.109
(2.554.648)
3.208.685
56.747.910
221.771.258

222.565.565
(75.575)
1.321.587
24.147.360
344.243.242

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum
Skammtímakröfur, lækkun (hækkun).................
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun).................
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum

17.259.163
491.049.889
508.309.052

138.138.110
348.836.879
486.974.989

Handbært fé frá (til) rekstrar

730.080.310

831.218.231

6
6
6

(539.045.412)
(776.431.188)
0
6.975.000
(66.903.624)
(1.375.405.224)

(888.236.136)
(3.167.106.331)
0
987.258
40.592.491
(4.013.762.718)

11

12.669.637
0
(268.401.501)
46.727.151
500.000.000
290.995.287

13.590.603
2.740.000.000
(202.485.680)
47.533.510
199.999.999
2.798.638.432

(354.329.627)

(383.906.055)

441.568.409
87.238.782

825.474.464
441.568.409

Fjárfestingarhreyfingar
Fjárfest í Gufunesi...........................................
Fjárfest í Álfsnesi og svæðisáætlun...................
Fjárfest í endurvinnslustöðvum.........................
Söluverð fastafjármuna....................................
Breyting bundinna innstæðna............................
Fjárfestingahreyfingar

Fjármögnunarhreyfingar
Ábyrgðagjald v/urðunarstaða...........................
Ný langtímalán................................................
Greiddar afborganir langtímalána......................
Breyting á skuldbindingum endurvinnslustöðva...
Stofnfjáraukning..............................................

9

Hækkun(lækkun) á handbæru fé.................

68

Handbært fé í ársbyrjun...................................
Handbært fé lok tímabils..................................

2

Skýringar
Starfsemi

um ársreikninga og reglugerð um framsetningu

1. Fyrirtækið er skráð undir nafninu SORPA bs. í

og innihald ársreikninga. Ársreikningurinn

fyrirtækjaskrá og þjóðskrá.

er byggður á kostnaðarverðsreikningsskilum

Byggðasamlagið heitir SORPA bs. sem

og er gerður í meginatriðum eftir sömu reikn-

stendur fyrir Sorpeyðing höfuðborgarsvæðisins

ingsskilaaðferðum og árið áður. Fjárhæðir eru í

byggðasamlag. Heimili þess og varnarþing er í

íslenskum krónum.

Reykjavík. Það er stofnað í samræmi við ákvæði

Við gerð ársreiknings ber stjórnendum

IX. kafla sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986 með síðari

samlagsins að meta ýmsa liði ársreikningsins.

breytingum (nr. 45/1998) um samvinnu sveitar-

Matsaðferðirnar byggja á góðri reikningsskila-

félaga við framkvæmd einstakra verkefna.

venju. Endanlega niðurstaða sem verður við inn-

Tilgangur byggðasamlagsins er að annast
meðhöndlun úrgangs sbr. lög nr. 55/2003 fyrir
sex sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu, sem öll

lausn eða sölu þeirra liða, sem metnir voru, getur
orðið önnur en niðurstaða mats stjórnenda.
Eftirfarandi er samantekt á helstu reikn-

eru stofnaðilar að því.

ingsskilaaðferðum samlagsins.

Reikningsskilaaðferðir

Mat og ákvarðanir

Grundvöllur reikningsskilanna

Í samræmi við lög um ársreikninga ber

2. Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög

stjórnendum við gerð ársreiknings að meta,
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draga ályktanir og taka ákvarðanir sem hafa

Skráning tekna

áhrif á eignir, skuldir, tekjur og gjöld á reikn-

Tekjur eru færðar í ársreikninginn þegar

ingsskiladegi. Það sama gildir um ábyrgð

kröfuréttur myndast.

stjórnenda varðandi upplýsingar í skýring-

Tekjur af vörusölu og þjónustu eru færðar

um ársreiknings. Við mat og ályktanir byggja

þegar til þeirra hefur verið unnið. Vörusala er

stjórnendur á reynslu og ýmsum öðrum þátt-

skráð þegar vörur eru afhentar eða verulegur

um sem taldir eru viðeigandi og mynda grund-

hluti áhættu og ávinnings af eignarhaldi flyst

völl ákvarðana sem teknar eru um bókfært

yfir til kaupanda. Þjónustutekjur eru færðar

verð eigna og skulda sem ekki liggur fyrir með

þegar þjónustan hefur verið innt af hendi.

öðrum hætti.
Breytingar á reikningshaldslegu mati eru
færðar á því tímabili sem þær eiga sér stað.

Lotun gjalda
Útgjöld eru færð í ársreikninginn á því
tímabili sem til þeirra er stofnað og kröfu-

Verðlags- og gengisviðmið

réttur seljanda hefur myndast.

Eignir og skuldir, sem bundnar eru verðlags-
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vísitölu eða gengi erlendra gjaldmiðla eru

Varanlegir

færðar í ársreikninginn miðað við verðlag eða

rekstrarfjármunir

gengi í lok tímabilsins. Verðbætur og gengis-

Eignir eru skráðar meðal varanlegra rekstr-

munur sem myndast eru færð í rekstrarreikn-

arfjármuna þegar líklegt er að hagrænn

ing.

ávinningur tengdur eigninni muni nýtast

samlaginu og hægt er að meta kostnað

Leigðar eignir

gerð samstæðureikningsskil þar sem það

vegna eignarinnar með áreiðanlegum

Leigusamningar, sem eru með þeim skil-

hefur óverulega þýðingu fyrir rekstur og

hætti. Varanlegir rekstrarfjármunir eru

málum að efnislega öll áhætta og ávinning-

efnahag samstæðunnar vegna smæðar sbr.

upphaflega skráðir á kostnaðarverði.

ur sem fylgja eignarhaldi á hinum leigðu

70. gr. laga nr. 3/2006.

Kostnaðarverð varanlegra rekstrarfjár-

eignum færist yfir til samlagsins, eru flokk-

muna samanstendur af kaupverði og öll-

aðar sem fjármögnunarleigusamningar.

Viðskiptakröfur

um beinum kostnaði við að koma eigninni

Við upphaflega skráningu í bókhaldi eru

Viðskiptakröfur eru færðar á nafnverði að

í tekjuhæft ástand.

eignirnar færðar á gangvirði eða núvirði

frádreginni niðurfærslu til að mæta þeim

lágmarksleigugreiðslna, hvort sem lægra

kröfum sem kunna að tapast. Niður-

hundraðshluti miðað við áætlaðan nýt-

reynist. Á síðari reikningsskiladögum eru

færslan er byggð á mati á tapsáhættu

ingartíma rekstrarfjármuna þar til að

eignirnar færðar samkvæmt þeirri reikn-

gagnvart einstökum kröfum og kröfunum

niðurlagsverði er náð. Hagnaður eða tap

ingsskilaaðferð sem gildir um viðkomandi

í heild. Óbein niðurfærsla viðskiptakrafna

vegna sölu eigna er mismunur söluverðs og

eignir.

nam 6,8 millj. kr. í lok tímabilsins. Afskrif-

Afskriftir eru reiknaðar sem fastur

bókfærðs verðs eigna á söludegi.

Aðrir leigusamningar teljast til rekstrarleigusamninga og eru hinar leigðu eignir ekki

Áætlaður nýtingartími greinist þannig:

aðar tapaðar viðskiptakröfur á tímabilinu
voru 424 þús.

færðar til eignar.

Gufunes, móttökustöð.......................... 5 - 25 ár

Handbært fé

Álfsnes og Gas- og jarðgerðarstöð...... 5 - 50 ár

Eignarhlutir í félögum

Sjóður og bankainnstæður teljast til hand-

Vélar og tæki............................................ 5 - 10 ár

SORPA bs. á 100% eignarhlut í Metan ehf..

bærs fjár í efnahagsreikningi og við gerð

Endurvinnslustöðvar............................ 0 – 25 ár

Færð er hlutdeild í tapi ársins en ekki eru

sjóðstreymis.
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Rekstrartekjur
3.

Rekstrartekjur sundurliðast þannig:


2020
Móttökugjöld.............................................
Endurvinnsluafurðir...................................
Endurvinnslustöðvar..................................
Grenndargámar.........................................
Útseld þjónusta.........................................
Aðrar tekjur..............................................
Nytjamarkaður..........................................
Vinna milli deilda - eigin not........................

Rekstrartekjur

2.619.700.907
626.599.110
1.532.229.334
77.714.971
70.026.199
3.050.070
286.374.822
(1.407.915.257)
3.807.780.156

2019
2.814.276.433
535.530.156
1.285.841.236
64.866.186
70.023.689
9.518.683
324.991.656
(1.256.835.471)
3.848.212.568

Rekstrargjöld
4.

Rekstrargjöld sundurliðast þannig:

2020
Yfirstjórn og sameiginlegur kostnaður.........
Skrifstofa framkvæmdastjóra......................
Móttöku- og urðunarkostnaður...................
Grenndargámar.........................................
Rekstur útleigðs húsnæðis..........................
Nytjamarkaður..........................................
Rekstur endurvinnslustöðva........................
Vinna milli deilda - eigin not........................

5.

271.962.450
149.302.656
2.896.561.450
77.714.971
3.643.298
286.374.822
1.532.229.334
(1.407.915.257)
3.809.873.724

191.230.274
150.063.001
2.934.475.548
64.866.186
3.365.228
324.991.656
1.285.841.236
(1.256.835.471)
3.697.997.658

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld sundurliðast þannig:

2020
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2019

Vaxtatekjur og verðbætur..........................
Vaxtagjöld og verðbætur............................
Gengismunur.............................................

2.305.219
(141.078.871)
(56.893)
(138.830.545)

2019
26.454.986
(79.262.786)
198.782
(52.609.018)

Varanlegir rekstrarfjármunir
ϲ͘

Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir, sem reiknaðar eru sem fastur árlegur hundraðshluti, greinast
þannig:

fjárhæðir í þús. kr.

Varanlegir
rekstrarfjármunir

Álfsnes
Gufunes
urðunarstöð Gufunes vélar Endurvinnslumóttökustöð svæðisáætlun
og tæki
stöðvar

Heildarverð 1.1.2020............
Afskrifað áður.....................
Bókfært verð í upphafi árs....
Viðbót á tímabilinu...............
Selt og niðurlagt á tímabilinu.
Afskrifað á tímabilinu...........
Bókfært verð 31.12.2020......

1.598.497
(819.933)
778.564
169.194
0
(29.646)
918.113

5.687.499
(767.346)
4.920.154
776.431
(52.780)
(91.281)
5.552.523

1.463.458
(795.650)
667.808
369.852
(2.826)
(136.389)
898.444

628.101
(219.422)
408.679
0
0
(16.286)
392.392

Afskriftarhlutföll 12 mán.......

0-2%

0-20%
2-20%

10-20%

0-4%

Samtals
9.377.555
(2.602.351)
6.775.204
1.315.477
(55.606)
(273.603)
7.761.472

Afskriftir færast eftirfarandi:
Í rekstur..............................................................................................................................................
Til lækkunar á skuldbindingu vegna endurvinnslustöðva..........................................................................

308.502
16.286
324.789

Opinbert mat fasteigna í desember 2020 skiptist þannig í þús. kr.:

Fasteignamat Brunabótamat
31/12/2020
31/12/2020
Gufunes, móttökustöð.............................................
Álfsnes, Gas- og jarðgerðarstöð..............................
Endurvinnslustöðvar...............................................

1.339.680
251.500
268.055
1.859.235

1.705.300
0
181.940
1.887.240

Bókfært virði
31/12/2020
918.113
5.552.523
1.290.836
7.761.472 

Vátryggingarverð véla og tækja byggðasamlagsins nam 3.482,3 millj. kr. samkvæmt mati
tryggingafélagsins.
Eignarhlutir í öðrum félögum
7.

Eignarhlutir í öðrum félögum greinast þannig:
Eignarhlutur
Metan ehf........................................................................

SORPA bs. – Ársreikningur 2020

15

100%

Nafnverð
47.000.000
47.000.000

Bókfært verð
21.128.069
21.128.069

73

Eigið fé
8.

Stofnfé sundurliðast þannig:

Reykjavíkurborg ...........................................................................................
Kópavogur....................................................................................................
Hafnarfjörður................................................................................................
Garðabær......................................................................................................
Mosfellsbær..................................................................................................
Seltjarnarnes.................................................................................................

Eigið fé

9.

Eignar hluti

Stofnfé
31.12.2020

59,0%
15,0%
12,5%
6,8%
4,5%
2,2%
100,0%

818.113.104
208.521.776
172.886.499
93.766.647
62.641.017
31.033.525
1.386.962.568 

Breytingar á eigin fé SORPU bs. greinast þannig:

Stofnfé
Eigið fé 1.1.2020..................................................
Innborgað stofnfé.................................................
Hagnaður tímabilsins............................................
Eigið fé samtals 31.12.2020..................................

886.962.568
500.000.000
0
1.386.962.568

74
16

Óráðstafað
eigið fé
2.922.602.942
0
(144.132.798)
2.778.470.144

Samtals
3.809.565.510
500.000.000
(144.132.798)
4.165.432.712

Langtímaskuldir:
10.

Yfirlit um langtímaskuldir

Vaxtakjör
31.12.2020

Langtímaskuldir

Íslandsbanki...............................................
Lánasjóður sveitarfélaga............................
Eignaleigur................................................

NVT 2,96
NVT 0,85-3,45%
ÓVTR 4,2%

Næsta árs afborgun langtímaskulda.................................................

Eftirstöðvar
31.12.2020

Eftirstöðvar
31.12.2019

900.000.001
1.689.046.404
38.044.281
2.627.090.686
(229.460.083)
2.397.630.603

994.066.842
1.768.295.157
73.368.285
2.835.730.284
(264.183.435)
2.571.546.849

31.12.2020

31.12.2019

2.555.299.643
71.791.043
2.627.090.686

2.720.411.684
115.318.600
2.835.730.284

Langtímaskuldir greinast þannig:

Skuldir vegna byggðasamlagsins.....................................................
Skuldir vegna endurvinnslustöðva...................................................

Afborganir af langtímaskuldum félagsins greinast þannig á næstu ár.
31.12.2020
01.01.2021 - 31.12.2021.................................................................
01.01.2022 - 31.12.2022.................................................................
01.01.2023 - 31.12.2023.................................................................
01.01.2024 - 31.12.2024.................................................................
01.01.2025 - 31.12.2025.................................................................
Afborgun síðar..............................................................................
Langtímaskuldir alls.......................................................................

SORPA bs. – Ársreikningur 2020

17

229.460.083
230.845.272
212.030.180
201.783.487
757.737.595
995.234.069
2.627.090.686

2019
264.183.437
221.791.449
223.414.784
206.245.500
828.009.584
1.092.085.530
2.835.730.284
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Skuldbindingar

þeirra 54.148.070 kr. Einnig er SORPA bs með

11. Í samræmi við 11. og 31. gr. laga nr. 55/2003

tækjaleigusamning og er skuldbinding vegna

um meðhöndlun úrgangs, 10 gr. reglugerðar nr.

tækjaleigu í árslok 2020 að fjárhæð 385.259.100

737/2003 um meðhöndlun úrgangs og 17. gr.

kr. Samtals nema skuldbindingar utan efnahags í

reglugerðar nr. 738/2003 um urðun úrgangs,

árslok 2020 vegna leigusamninga 439.407.170 kr.

tók stjórn SORPU bs. ákvörðun um að leggja á

Í árslok 2020 eru í gangi tvö dómsmál gegn

sérstakt gjald á urðaðan úrgang til að uppfylla

SORPU bs. Annars vegar, var í júní 2020 þingfest

ákvæði framangreindra laga og reglugerða um

dómsmál sem Björn H Halldórsson höfðaði gegn

ábyrgð á eftirliti og vöktun með urðunarstaðn-

SORPU bs vegna meintrar ólögmætrar uppsagn-

um í 30 ár eftir að honum hefur verið lokað.

ar. Dómskrafa Björns er að fjárhæð 167.118.104

Gjaldið leggst á allan urðaðan úrgang frá 16. júlí

kr. auk vaxta og dráttarvaxta til greiðsludags. Af

2009 að telja. Ábyrgðin er í samræmi við 17. gr.

hálfu SORPU bs er öllum kröfum hafnað. Hins

lið b í reglugerð nr. 738/2003.

vegar, var í nóvember 2019 þingfest dómsmál

Til gjalda á tímabilinu eru færðar 8,8 millj.

sem Íslenskir aðalverktakar hf. höfðuðu gegn

kr. og nemur skuldbinding vegna ábyrgðar á

SORPU bs til heimtu bóta vegna ætlaðra brota

urðurnarstað í lok tímabilsins 110,4 millj. kr.

byggðasamlagsins á reglum um opinber innkaup.
Í stefnunni krefjast Íslenskir aðalverktakar hf.
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Skuldbindingar utan efnahags:

þess að SORPA bs greiði stefnanda bætur, að-

SORPA bs er með þrjá fasteignaleigusamninga

allega að fjárhæð 189.427.756 kr. vegna ætlaðs

í árslok 2020 og nema skuldbindingar vegna

missis hagnaðar við að hafa ekki fengið verkið, en



12.

Endurvinnslustöðvar eru í eigu sveitarfélaganna og er færð skuldbinding vegna þeirra í bókum SORPU
bs. Á móti lánunum sem tekin voru vegna endurvinnslustöðva á SORPA bs. kröfu á hendur
sveitarfélögunum og dregst hún frá skuldbindingunni.
31.12.2020

31.12.2019

408.678.382
(115.318.600)
(16.286.442)
(6.811.411)
49.478.777
0
319.740.706

424.964.824
(158.976.867)
(16.286.442)
(9.334.533)
51.947.007
0
292.313.989

Skuldbindingin sundurliðast þannig:

31.12.2020

31.12.2019

Endurvinnslustöðvar í árslok.........................................................................
Langtímalán og áfallnir vextir vegna endurvinnslustöðva.................................

392.391.939
(72.651.233)
319.740.706

408.678.382
(116.364.393)
292.313.989

Skuldbinding vegna endurvinnslustöðva í ársbyrjun.........................................
Krafa á sveitarfélögin, vegna langtímalána endurvinnslustöðva, í ársbyrjun.......
Afskrift á tímabilinu......................................................................................
Vextir og uppreikningur langtímalána.............................................................
Greiðslur frá sveitarfélögunum......................................................................
Fjárfesting umfram lántöku...........................................................................

til vara að fjárhæð 43.902.655 kr., sem er sagður
vera kostnaður stefnda af þátttöku í útboðinu.
SORPA bs krefst sýknu af dómskröfunum, en til
vara að þær verði lækkaðar verulega. Íslenskir
aðlaverktakar hf. hafa fengið dómskvaddan
12. Endurvinnslustöðvar eru í eigu sveitarfélaganna og er færð skuldbinding vegna þeirra í
bókum SORPU bs. Á móti lánunum sem tekin

Skuldbindingin skiptist í hlutfalli við íbúafjölda sveitarfélaga þann 31. desember 2020
31.12.2020

voru vegna endurvinnslustöðva á SORPA bs.
kröfu á hendur sveitarfélögunum og dregst hún

Reykjavíkurborg............................................................................
Kópavogur....................................................................................
Hafnarfjörður................................................................................
Garðabær.....................................................................................
Mosfellsbær..................................................................................
Seltjarnarnes.................................................................................

frá skuldbindingunni.

56,42%
16,22%
12,56%
7,49%
5,33%
1,99%
100,00%

180.384.917
51.845.955
40.165.827
23.942.184
17.026.193
6.375.630
319.740.706

31.12.2019
164.694.898
47.656.342
37.653.154
21.236.379
15.149.119
5.924.096
292.313.989 

Veðsetningar og ábyrgðarskuldbindingar
13.

Sveitarfélög sem standa að byggðasamlaginu bera einfalda ábyrgð á fjárhagsskuldbindingum þess
gagnvart kröfuhöfum. Innbyrðis skiptist ábyrgðin í hlutfalli við íbúafjölda þeirra.
Eignir samlagsins eru ekki veðsettar aðrar en þær sem keyptar eru með fjármögnunarleigu, sjá skýringu
10.
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Önnur mál
Laun og launatengd gjöld
14.

Laun og launatengd gjöld greinast þannig:

Laun......................................................................
Launatengd gjöld.....................................................
Laun og launatengd gjöld samtals..............................

2020

2019

1.098.356.229
286.869.491
1.385.225.720

951.650.146
246.420.739
1.198.070.885

113

113

Ársverk

Veðsetningar og

Launstjórnar
stjórnarogog
framkvæmdastjóra
námu
kr.2020
árið og
2020
Laun
framkvæmdastjóra
námu
33,9 33,9
millj.millj.
kr. árið
um 35,4 millj. kr. árið 2019

ábyrgðarskuldbindingar
13. Sveitarfélög sem standa að byggðasamlaginu
bera einfalda ábyrgð á fjárhagsskuldbindingum

15.

Þóknanir endurskoðenda
Þóknanir endurskoðenda greinast þannig:

þess gagnvart kröfuhöfum. Innbyrðis skiptist

2020

ábyrgðin í hlutfalli við íbúafjölda þeirra.
Endurskoðun........................................................
Önnur þjónusta.....................................................
Innri endurskoðun.................................................
Þóknanir endurskoðenda samtals...........................

Eignir samlagsins eru ekki veðsettar aðrar en
þær sem keyptar eru með fjármögnunarleigu, sjá
skýringu 10.
16.

2019

2.640.995
414.700
3.511.310
6.567.005

4.710.123
5.290.800
2.690.670
12.691.593

Tengdir aðilar eru:

2020

Tengdir aðilar 2020

Seld þjón.
& vörur

Eigendur og dótturfélög þeirra.................... 1.837.978.947
Óuppgert vegna endurvinnslustöðva............
Óuppgert vegna grenndargáma...................
Metan ehf. dótturfélag SORPU bs..............
7.373.342
1.845.352.289
2019

Tengdir aðilar 2019
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Seld þjón.
& vörur

Eigendur og dótturfélög þeirra.................... 1.759.016.093
Óuppgert vegna endurvinnslustöðva............
Óuppgert vegna grenndargáma...................
Metan ehf. dótturfélag SORPU bs..............
6.987.289
1.766.003.382



2020

Keypt þjón. &
vörur

2020

Kröfur

147.371.096

264.448.304
87.460.727

6.267.272
153.638.368

1.427.435
353.336.466

2019

Keypt þjón. &
vörur

2019

Kröfur

138.365.973

236.409.724

6.093.966
144.459.939

157.184
799.706
237.366.614

2020

Skuldir
12.045.764
286.347
658.930
12.991.041
2019

Skuldir
40.987.930
88.701.351
636.083
130.325.364





Fylgigögn með ársreikningi 2020
Fimm ára yfirlit samlagsins
17.

Fimm ára yfirlit félagsins á verðlagi hvers árs (í þús.kr.):

Rekstur

Fylgigögn með
ársreikningi 2020

Rekstrartekjur.............................
Rekstrargjöld..............................
Hagnaður f. afskriftir..................
Afskriftir....................................
Hagnaður f. fjárm. liði.................
Fjármagnsliðir.............................
Hagnaður ársins..........................

Efnahagur

18.

2020

2019

2018

2017

2016

3.807.780
3.848.213
4.171.039
3.740.026
3.325.556
(3.501.372) (3.475.432) (3.431.661) (3.167.290) (2.775.873)
306.409
372.781
739.378
572.736
549.683
(308.502)
(222.566)
(211.160)
(164.256)
(148.414)
-2.094
150.215
528.218
408.480
401.269
(142.039)
(53.931)
13.937
19.155
17.353
-144.133
96.284
542.155
427.635
418.622

2020

2019

2018

2017

2016

Fastafjármunur............................
Veltufjármunir.............................
Eignir samtals.............................

7.890.178
672.061
8.562.239

6.840.215
1.043.650
7.883.865

3.217.323
1.414.921
4.632.245

2.406.103
1.453.950
3.860.053

1.694.433
1.538.468
3.232.901

Eigið fé......................................
Skuldbindingar.............................
Langtímaskuldir...........................
Skammtímaskuldir.......................
Eigið fé og skuldir samtals...........

4.165.433
430.137
2.397.631
1.569.039
8.562.239

3.809.566
390.040
2.571.547
1.112.713
4.883.865

3.513.281
348.905
188.379
581.679
4.632.245

2.621.126
310.817
268.962
659.147
3.860.052

2.193.491
273.167
262.158
504.085
3.232.901 

Kennitölur úr rekstri:



Veltufjárhlutfall...........................
Eiginfjárhlutfall............................
Arðsemi eigin fjár.......................
Skuldsetningarhlutfall...................
Ársverk......................................




2020

2019

2018

2017

2016

0,43
48,65%
-3,61%
57,56%
113

0,94
48,32%
2,63%
67,50%
113

2,43
75,84%
17,68%
5,36%
112

2,21
67,90%
17,76%
10,26%
111

3,05
67,85%
21,10%
11,95%
107

79
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Viðaukar
Magntölur frá sorphirðu, grenndargámum og endurvinnslustöðvum

Kg/íbúa eftir sveitarfélögum 2020

141,0

9,2

23,7

33.318

2.182

4.683

3,5

461

0,84
0,84

54

Almennur heimilisúrgangur

Grófur úrgangur

Raftæki

Spilliefni og
málningarúrgangur

Málað timbur

Ómálað timbur

Gler og steinefni

Garðaúrgangur

Hjólbarðar

Málmar ***

Flöskur og dósir***

Plast***

Pappír og pappi***

Nytjahlutir og
byggingarvörur

Föt og klæði***

Gler

Pappír

0,77
0,56
0,15
0,35
1,39
0,74

8,18
3,59

0,92
0,87
1,00
0,51
1,62
2,44

0,97

5,54

1,33

5,6

5,9

15,6

5,5

9,4

18,0

1,2

37,0

41,9

18,4

40,7

3,1

8,7

18,1

26,5

230

1.308

315

1.316

1.390

3.693

1.310

2.212

4.261

293

8.738

9.889

4.342

9.618

730

2.056

4.278

6.262

-

* Ekki er gerð grein fyrir magni metans sem framleitt er úr sorpinu á urðunarstað eða málmum sem er flokkaðir vélrænt frá úrgangi.
** Kári var úr notkun hluta úr árinu vegna covid og vegna breytinga á vinnslulínu. Ekki var heldur allt magn skráð og var því í raun meira en hér er birt.
*** SORPA hefur ekki upplýsingar um ýmis endurvinnsluefni, s.s. magn fatnaðar sem safnast í gegnum grenndargáma RKÍ og annarra, magn
skilagjaldsskyldra umbúða sem berast beint til Skátanna og Endurvinnslunnar hf, magn endurvinnsluefna sem fara í endurvinnslutunnur ÍGF og Terra,
**** Gaja tók til starfa á síðari hluta ársins 2020 og var ekki komin í full afköst í lok árs.

Endurnýtingarhlutfall

-

28,4
19,5
31,2

3,15
4,92

Ráðstöfun

Samtals til SORPU

0,84
0,84

Plast

Plast úr vindskilju
(Kári)**

Plasttunna

Blátunna ***
35,8
31,9

Endurvinnslustöðvar

Samtals förgun

154,3
156,4
141,2
152,1
134,3
153,5

Grenndargámar

Samtals endurnýting

Garðabær
Hafnarfjörður
Kópavogur
Mosfellsbær
Reykjavík
Seltjarnarnes
Kg/íbúa á
höfuðborgarsvæðinu
Heildarmagn (tonn)

Áætlað magn úr
sorptunni til GAJA****

Sveitarfélag

Sorptunna*

Sorphirða

218
216
178
207
211
215

230
235
220
230
213
232

447
450
398
437
424
447

49%
48%
45%
47%
50%
48%

48.732 51.970 100.702
Heildarmagn úrgangs til SORPU árið
2020: 212.060 tonn
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Magntölur frá endurvinnslustöðvum SORPU 2020 (tonn)
Farvegur að lokinni meðhöndlun

82

Tonn

%

Endurnýting

39.923

66%

Urðun

20.598

34%

Samtals

60.521

100%

Sorpsöfnun sveitarfélaga Sorphirða (almennur heimilisúrgangur)
Magn úrgangs eftir
sveitarfélögum í
tonnum

Magn á íbúa (kg)

Breyting á
úrgangsmagni
milli ára á íbúa í %

Íbúafjöldi
höfuðborgarsvæðisins
31. desember

Breyting
íbúafjölda
milli ára

2020

2019

2020

2019

2019-2020

2020

2019

Garðabær

2.729,6

2.544,1

154,3

150,4

2,6%

17.690

16.920

4,6%

Hafnarfjörður

4.642,7

4.422,7

156,4

147,4

6,1%

29.680

30.000

-1,1%

Kópavogur

5.410,1

5.104,9

141,2

134,4

5,0%

38.310

37.970

0,9%

Mosfellsbær

1.913,8

1.708,3

152,1

141,5

7,5%

12.580

12.070

4,2%

17.899,2

17.209,0

134,3

131,1

2,4%

133.290

131.220

1,6%

722,8

687,3

153,5

145,6

5,4%

4.710

4.720

-0,2%

33.318,3

31.676,3

141,0

136,0

3,7%

236.260

232.900

1,4%

Reykjavík
Seltjarnarnes
Samtals

2019-2020

Íbúafjöldi er samkvæmt tölum Hagstofu Íslands 31. desember ár hvert.
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Húsasorpsrannsókn SORPU
Árlega framkvæmir SORPA samanburðarrannsóknir á samsetningu blandaðs úrgangs frá heimilum og rekstraraðilum.
Rannsóknin er framkvæmd í nóvember ár hvert. Árið 2020 var ekki mögulegt að framkvæma rannsóknina vegna sóttvarnaraðgerða
í tengslum við COVID-19 heimsfaraldur og stöðunnar í samfélaginu á þeim tíma.

Niðurstöður húsasorpsrannsóknar SORPU fyrir höfuðborgarsvæðið árið 2019
Hlutfall úrgangsflokka

Gerð úrgangs

2019

2018

2017

2019

2018

2017

Pappír og pappi

9,7%

10,2%

11,0%

13,2

14,41

5,9

14,9%

16,2%

18,0%

20,3

23,1

26,1

Skilagjaldsskyldar umb.

1,2%

1,7%

1,4%

1,6

2,5

2,1

Klæði og skór

3,7%

3,1%

3,6%

5,0

4,4

5,2

Kerti

0,3%

0,3%

0,3%

0,4

0,3

0,5

Málmar

2,8%

2,8%

3,2%

3,8

3,9

4,7

Gler og steinefni

6,5%

5,1%

5,7%

8,9

7,2

8,3

Timbur

0,8%

1,0%

0,7%

1,0

1,4

1,1

Eldhúsúrgangur

51,4%

50,4%

48,2%

69,9

71,5

70,1

Garðaúrgangur

0,8%

1,2%

1,4%

1,1

1,8

2,0

Spilliefni/Raftæki

1,2%

1,0%

1,1%

1,6

1,4

1,6

Bleiur

6,7%

7,0%

5,4%

9,2

10,0

7,8

100,0%

100,0%

100,0%

136,0

141,9

145,4

Lífrænt

73,3%

73,2%

70,3%

99,4

103,9

102,2

Ólífrænt

26,7%

26,8%

29,7%

36,6

38,0

43,2

Plast

Alls
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Afleidd kíló á hvern íbúa höfuðborgarsvæðisins

Kg af endurnýtanlegu efni – flokkað (2020) og í sorptunnum (2019)

13,2

8,9
60,7

44,8
20,3

8,7
Pappír
og pappi

Plast

3,8

43,2

18
Málmar

Flokkaður úrgangur

5
Gler og
steinefni

5,6

0,1
3,1

Textíll

Spilliefni

9,2
Lífúrgangur
í Gaja

Sorptunna (í urðun 2019)
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Til endurvinnslu utan SORPU frá
móttöku- og flokkunarstöð (tonn)
Endurvinnsluefni alls:

Móttaka og ráðstöfun úrgangs í Álfsnesi (tonn)
Móttekið

2020

%

2019

%

2018

%

Baggar

83.961

47,4

108.075

56,9

120.740

53,2%

Óbaggað

93.200

52,6

81.963

43,1

106.150

46,8%

Samtals

177.161

100,0

190.038

100,0

226.890

100,0

71.906

40,6

59.119

31,1

79.693

35,1

105.255

59,4

130.919

68,9

147.196

64,9

Ráðstafað
Endurnýting
Urðað

20.314

23.968

24.590

Móttaka og ráðstöfun
úrgangs í GAJA
árið 2020 (tonn)

2020

2019

2018

2.209

146
Lífúrgangur
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Stoðefni

Efnamælingar
Frárennsli urðunarstaðar í Álfsnesi. Sýni tekin 2019-2020
Rannsóknarstofnun
Dags. sýnatöku

ALLS
26.9.2019

Eurofins 	 
29.12.2020 	 

Mæliþáttur:
Rennsli

6,2

3,9

Rannsóknarstofnun
Dags. sýnatöku

ALLS
26.9.2019

Eurofins 	 
29.12.2020 	 

Einingar

Mæliþáttur:

Einingar

l/s

m/p-Xylener

0,00187

0,0088

mg/l

Heildar-BTEX

0,023

0,0162

mg/l

Fenóltala

0,230

<0.050

mg/l

Kopar, Cu,

0,0379

0,019

mg/l

0,000239

<0,001

mg/l

0,0107

<0,005

mg/l

Hitastig

20,6

16,5

°C

pH

7,47

7,5

pH

Leiðni

902

963

mS/m

<0,500

<1,2

mg/l

Kadmíum, Cd,

Ammoníum-N

940

700

mg/l

Blý, Pb

Heildar-N

733

890

mg/l

Sínk, Zn.

0,124

0,09

mg/l

Heildar-P

22,9

18

mg/l

Króm, Cr,

0,192

0,191

mg/l

Klóríð

820

870

mg/l

Járn, Fe,

15,9

14,7

mg/l

Flúoríð, F,

1,41

1,1

mg/l

Kvikasilfur, Hg,

0,0000312

<0.0005

mg/l

Súlfat, SO4,

38,6

38

mg/l

Arsen, As,

0,0138

<0,05

mg/l

Súrefnisþörf, COD,

1560

1500

mg/l

Nikkel, Ni,

0,0803

0,082

mg/l

Uppleyst lífrænt kolefni, DOC,

399

540

mg/l

Molybden, Mo,

0,00482

<0,02

mg/l

Olía og fita

21,2

<1,0

mg/l

Baríum, Ba,

0,133

0,12

mg/l

0,718

0,26

mg/l

Antimon, Sb,

0,00330

<0,01

mg/l

Bensen

<0,00020

<0.0005

mg/l

Selen, Se,

<0,003

<0.01

mg/l

Tóluen

0,0198

0,0023

mg/l

Tin, Sn,

0,0662

0,1

mg/l

Etylbensen

0,00053

0,0023

mg/l

Uppleyst efni, TDS

3.400

4.369

mg/l

o-Xylen

0,00102

0,0028

mg/l

.

Nítrat-N

Lífræn halógensambönd, AOX,
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Frárennsli móttökustöðvar í Gufunesi
Losunarmörk fyrir fráveituvatn		
Leyfilegur

2019

2020

Styrkur		
Lifrænt efni sem COD, mg 02/L

1000

175

502

Svifagnir, mg/L

500

72.6

124

Olia og fita (bkautub), mg/L

100

5

12

35

12

16.7

6,5-10

9.4

6.2

Kvikasilfur, mg/L

0.03

0.00002

< 0.0005

Kadmium, mg/L

0.15

0.00005

< 0.001

0.2

0.000792

0.009

Hitastig, ‘C
Sýrustig, pH

Blý, mg/L
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Gjaldfrjálst

Kertavax

Gjaldfrjálst

Málmar

Í gildi í desember 2020

Garðaúrgangur

Gjaldskrár
12/29/2020

1500920

Garðaúrgangur

Gjaldfrjálst

1500620

Gras

Gjaldfrjálst

1500820

Hey frá dýrahaldi

1650 kr.

1501017

Jarðvegur og uppgröftur

1650 kr.

1500720

Trjágreinar

Endurvinnslustöðin Ánanaustum – SORPA

Gler og steinefni
1500316
12/29/2020

Gjaldskrá– endurvinnslustöðva
– heimili
Gjaldskrá
einstaklingar

í gildi í dag – 29.12.20201501317

Heiti

1500317

kr.

Föt og klæði

Gjaldfrjálst

Nytjahlutir

Gjaldfrjálst

Reiðhjól

Gjaldfrjálst

Skór

Gjaldfrjálst

Bylgjupappi

Gjaldfrjálst

Pappír og pappi

Gjaldfrjálst

Plast
Gjaldfrjálst

Flöskur og dósir
Flöskur og dósir til góðgerðarmála

Steinefni frá framkvæmdum

1650 kr.

Gjaldfrjálst

1/3

1650 kr.

1500520

Húsgögn o.þ.h.

Gjaldfrjálst

1500420

Húsgögn úr timbri

Gjaldfrjálst

1500517

Málað timbur frá framkvæmdum

1650 kr.

1500417

Ómálað timbur frá framkvæmdum

1650 kr.

1500415

Vörubretti, kassar o.þ.h.

1650 kr.

Almennur heimilisúrg. og grófur úrg.
1500220

Bólstruð húsgögn, dýnur o.þ.h.

Gjaldfrjálst

1500217

Grófur úrgangur frá framkvæmdum

2160,00 kr.

1500117
Plastumbúðir og annað plast

1650 kr.
Endurvinnslustöðin Ánanaustum – SORPA

Timbur
kr./einingu*

Pappír og pappi
1501120

Gifs og gifsplötur

Steinefni frá daglegum heimilisrekstri

Fatnaður og nytjahlutir
Byggingavörur til endurnotkunar

Bílrúður

https://www.sorpa.is/mottokustadir/Endurvinnslustöðin Ánanaustum

Endurvinnslustöðvar
VNR.

Gjaldfrjálst

Gjaldfrjálst

1509715

Flöskur og dósir, flokkaðar og taldar

-16,00 kr.

1509715

Flöskur og dósir, vélræn flokkun og talning

-16,00 kr.

Önnur endurvinnsluefni

Pressanlegur úrgangur frá daglegum rekstri

Gjaldfrjálst

Pressanlegur úrgangur frá framkvæmdum

2160,00 kr.

Raftæki og spilliefni
Kælitæki

Gjaldfrjálst

Lítil raftæki

Gjaldfrjálst

Ljósaperur

Gjaldfrjálst

Rafgeymar

Gjaldfrjálst

Rafhlöður

Gjaldfrjálst

Skjáir

Gjaldfrjálst

Hjólbarðar

Gjaldfrjálst

Spilliefni

Gjaldfrjálst

Kertavax

Gjaldfrjálst

Stór raftæki

Gjaldfrjálst

Málmar

Gjaldfrjálst

Tölvur, prentarar og símar

Gjaldfrjálst

Garðaúrgangur

*Einingin er 0,25 m3

1500920

Garðaúrgangur

Gjaldfrjálst

1500620

Gras

Gjaldfrjálst
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1509715

Flöskur og dósir, vélræn flokkun og talning

-16,00 kr.

Önnur endurvinnsluefni
Hjólbarðar

Gjaldfrjálst

Kertavax

Gjaldfrjálst

Málmar

Gjaldfrjálst

Garðaúrgangur

12/29/2020

Endurvinnslustöðin Ánanaustum – SORPA

Gjaldskrá– endurvinnslustöðva
– fyrirtæki
Gjaldskrá
fyrirtæki

Endurvinnslustöðvar
VNR.

Heiti

Fatnaður og nytjahlutir
Byggingavörur til endurnotkunar

1500920

Garðaúrgangur

1650 kr.

1500620

Gras

1650 kr.

1500820

Hey frá dýrahaldi

1650 kr.

1501017

Jarðvegur og uppgröftur

1650 kr.

1500720

Trjágreinar

1650 kr.

í gildi í dag – 29.12.2020

Gler og steinefni
1500316
12/29/2020

1501317

Gifs og gifsplötur

1500317

Steinefni frá framkvæmdum

kr.

Gjaldfrjálst

Nytjahlutir

Gjaldfrjálst

Reiðhjól

Gjaldfrjálst

Skór

Gjaldfrjálst

Pappír og pappi

Gjaldfrjálst
1650 kr.

Plast
1501215

Plastumbúðir og annað plast

1650 kr.

Flöskur og dósir
Flöskur og dósir til góðgerðarmála

1650 kr.
1650 kr.

Timbur
1500520

Húsgögn o.þ.h.

1650 kr.

1500420

Húsgögn úr timbri

1650 kr.

1500517

Málað timbur frá framkvæmdum

1650 kr.

1500417

Ómálað timbur frá framkvæmdum

1650 kr.

1500415

Vörubretti, kassar o.þ.h.

1650 kr.

Pappír og pappi
1501120

1650 kr.
Endurvinnslustöðin Ánanaustum – SORPA

kr./einingu*
https://www.sorpa.is/mottokustadir/Endurvinnslustöðin Ánanaustum

Föt og klæði

Bylgjupappi

Bílrúður

Almennur heimilisúrg. og grófur úrg.
1500220

Bólstruð húsgögn, dýnur o.þ.h

2160,00 kr.

1500217

Grófur úrgangur frá framkvæmdum

2160,00 kr.

1500120

Pressanlegur úrgangur frá daglegum rekstri

2160,00 kr.

1500117

Pressanlegur úrgangur frá framkvæmdum

2160,00 kr.

Raftæki og spilliefni
Gjaldfrjálst

Kælitæki

Gjaldfrjálst

1509715

Flöskur og dósir, flokkaðar og taldar

-16,00 kr.

Lítil raftæki

Gjaldfrjálst

1509715

Flöskur og dósir, vélræn flokkun og talning

-16,00 kr.

Ljósaperur

Gjaldfrjálst

Rafgeymar

Gjaldfrjálst

Önnur endurvinnsluefni
Hjólbarðar

Gjaldfrjálst

Skjáir

Gjaldfrjálst

Kertavax

Gjaldfrjálst

Stór raftæki

Gjaldfrjálst

Gjaldfrjálst

Tölvur, prentarar og símar

Gjaldfrjálst

Málmar
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*Einingin er 0,25 m3

Garðaúrgangur
1500920

Garðaúrgangur

1650 kr.

1500620

Gras

1650 kr.

1/3

Móttökuskilmálar
Úrgangur skal vera flokkaður við skil á endur-

Gjaldskráin gildir fyrir fyrstu 2 m3 í hverri ferð.

Afgreiðsluferli

vinnslustöð í samræmi við móttökuskilyrði.

Fyrir magn umfram 2 m3 gildir eftirfarandi:

1. Starfsmaður tekur á móti viðskiptavini

Rúmmálsminnkun úrgangsins þýðir lægri

í hliði við komu á endurvinnslustöð.

kostnað vegna gjaldskylds úrgangs, betri nýt-

Gjaldfrjáls úrgangur verður gjaldskyldur.

Viðskiptavinur gerir grein fyrir

ingu gáma, minni akstur og minni umhverfis-

Dæmi 3 m3 = 2 m3 x 0 kr. + 1 m3 x 6.600 kr. =

úrgangstegundum sem komið er með

áhrif. Æskilegt er að farmar séu ekki stærri en

6.600 kr.

á stöðina.

skiptavinum SORPU með stærri farma er bent

Ef úrgangur er gjaldskyldur þá reiknast hver

2. Greitt er fyrir gjaldskyldan úrgang eftir

á að nýta þjónustu móttöku- og flokkunarstöðv-

rúmmálseining umfram 2 m3 tvöfalt. Dæmi 3 m3

rúmmáli, sé um slíkan úrgang að ræða.

ar í Gufunesi eða urðunarstaðarins í Álfsnesi.

= 2 m3 x 6.600 kr. + 1 m x 13.200 kr. = 26.400 kr.

2 m3 til að tryggja flæði innan stöðvanna. Við-

3. Úrgangur er losaður í viðeigandi gáma

Gjaldskrá endurvinnslustöðva skilgreinir
fyrir losun hvaða úrgangsflokka er innheimt

Athugið að úrgangur til urðunar ber hærra

gjald. Gjald miðast við stærð farms og er greitt

gjald, 8.640 kr/m3. Það borgar sig því að flokka

eftir rúmmáli. Grunneining er 0,25 m3 og mið-

úrgang.

ast lágmarksgjald fyrir gjaldskyldan úrgang við

samkvæmt leiðbeiningum starfsmanns.

Á öllum endurvinnslustöðvum er hægt að

þá einingu. Gjaldið hleypur á 0,25 m3 (0,25 m3 ,

kaupa rafrænt inneignarkort, athuga stöðu

0,5 m3 , 0,75 m3 , 1 m o.s.frv.)

þess og fylla á það.

Reglur endurvinnslustöðva
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1001 kg og yfir á mánuði

-1,87 kr.

Endurgreiðsla á sér stað í lok mánaðar og er forsendan að viðskipti
séu skráð á kennitölu. Annars er úrgangsflokkur gjaldfrjáls.

Plast
12/29/2020

Móttöku- og flokkunarstöð – SORPA

1402820

Blanda af plastumbúðum og plasti án úrvinnslugjalds (>20% umb.)

63,66 kr.

1402720

Blanda af plastumbúðum og plasti án úrvinnslugjalds (>80% umb.)

6,92 kr.

1402015

Filmuplast - litað/áprentað

1,34 kr.

1401015

Filmuplast - ólitað/óáprentað

2,65 kr.

1401102

Heyrúllluplast

1401320

Plast án úrvinnlusgjalds

1402115

Umbúðir úr stífu plasti

í gildi í dag – 29.12.2020

Gjaldskrá

Gjaldskrá Móttökuog flokkunarstöð
Móttökuog flokkunarstöð
VNR.

12/29/2020

Heiti

Afskurður - bylgjupappi

19,95 kr.

1400216

Baggað efni í >500 kg/bagga í 40 feta skipagám á Hfb-svæðinu

Afskurður - sléttur pappi

9,71 kr.

Baggað efni í >500 kg/bagga í 40 feta skipagám á Hfb-svæðinu
eða FOB útflutningshöfn svk. nánara samkomulagi

1401920

Blanda af pappír og umbúðum úr sléttum pappa og bylgjupappa

9,32 kr.

1401415

Bylgjupappi

Minna en 250 kg á mánuði

0,00 kr.

251-500 kg á mánuði

-2,51 kr.

501-1000 kg á mánuði

- 3,70 kr.

1001 kg og yfir á mánuði

-5,21 kr.

Endurgreiðsla á sér stað í lok mánaðar og er forsendan að viðskipti
séu skráð á kennitölu. Annars er úrgangsflokkur gjaldfrjáls.
1402220

Dagblöð og tímarit

1401820

Skrifstofupappír

14,83 kr.
Minna en 500 kg á mánuði

0,00 kr.

501 kg og yfir á mánuði

-4,30 kr.

Gjaldfrjálst

Garðaúrgangur

19,35 kr.

1400620

Gras og hey

19,35 kr.

1402617

Jarðvegur og uppgröftur

9,87 kr.

1400720

Trjágreinar

15,10 kr.

Timbur
1400420

Húsgögn úr timbri

5,50 kr.

1400315

Kapalkefli

1400519

Lituð timburflís, 90% undir 400 mm

11,69 kr.

1400517

Málað timbur frá framkvæmdum

19,49 kr.

1400503

Málað timbur frá timburvinnslu og framleiðslu húsgagna

19,49 kr.

1400417

Ómálað timbur frá framkvæmdum

5,50 kr.

1400415

Vörubretti, kassar o.þ.h.

5,50 kr.

20,97 kr.

1401620

Bólstruð húsgögn, dýnur o.þ.h.

35,07 kr.

Minna en 1.000 kg á mánuði

0,00 kr.

1401602

Fiskikör

35,07 kr.

1001 kg og yfir á mánuði

-1,87 kr.

1401617

Grófur úrgangur frá framkvæmdum

35,07 kr.

1400120

Pressanlegur úrgangur frá daglegum rekstri

25,06 kr.

1400117

Pressanlegur úrgangur frá framkvæmdum

25,06 kr.

Endurgreiðsla á sér stað í lok mánaðar og er forsendan að viðskipti
séu skráð á kennitölu. Annars er úrgangsflokkur gjaldfrjáls.

Óflokkaður úrgangur

Plast
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Hjólbarðar

1/3

Almennur heimilisúrg. og grófur úrg.

séu skráð á kennitölu. Annars er úrgangsflokkur gjaldfrjáls.
Umbúðir úr sléttum pappa

13,69 kr.

1400920

Endurgreiðsla á sér stað í lok mánaðar og er forsendan að viðskipti

1401715

94,29 kr.

Garðaúrgangur

eða FOB útflutningshöfn svk. nánara samkomulagi

1402320

Gjaldfrjálst
Móttöku- og flokkunarstöð – SORPA

kr./kg
https://www.sorpa.is/mottokustadir/Móttöku- og flokkunarstöð
m.vsk.
Önnur endurvinnsluefni

Pappír og pappi
1401520

Í gildi í desember 2020

1402820

Blanda af plastumbúðum og plasti án úrvinnslugjalds (>20% umb.)

63,66 kr.

1403017

Óflokkaður úrgangur - af byggingarsvæðum

35,77 kr.

1402720

Blanda af plastumbúðum og plasti án úrvinnslugjalds (>80% umb.)

6,92 kr.

1403020

Óflokkaður úrgangur - frá einstaklingum, verslunum o.þ.h.

35,77 kr.

1402015

Filmuplast - litað/áprentað

1,34 kr.

1401015

Filmuplast - ólitað/óáprentað

2,65 kr.

Móttökuskilmálar
Í móttöku- og flokkunarstöð SORPU er úr-

við úrgangi gegn staðgreiðslu eða framvísun

Afgreiðsluferli

gangur meðhöndlaður og honum komið í

viðskiptakorts. Viðskiptavinum sem eru í

1. Farið á innvigt við móttöku- og flokkunarstöð

endurnýtingu eða förgun. Úrgangur skal vera

reglulegum viðskiptum við SORPU er bent

SORPU í Gufunesi. Vigtarhlið opnast sjálfvirkt

flokkaður og án aðskotahluta eða mengandi

á að hægt er að sækja um viðskiptakort. Þar

fyrir viðskiptavini með viðskiptakort, en aðrir fá

efna. Vönduð flokkun leiðir til betri nýtingar

eru einnig upplýsingar um þær reglur sem

tímabundið viðskiptakort í lúgu vigtarhúss.

á hráefnum, stuðlar að bættu umhverfi og er

gilda um viðskipti með beiðni. Lágmarks-

hagkvæmari fyrir viðskiptavini að því tilskyldu

gjald vegna gjaldskylds úrgangs í móttöku- og

2. Viðskiptavinur fer að hurð 3 þar sem starfs-

að farið sé yfir vigt með hvern úrgangsflokk.

flokkunarstöðinni í Gufunesi er 579,00 kr.

maður SORPU tekur á móti viðskiptakortinu.

Athugið að óflokkaður úrgangur ber hæsta

með vsk.
3. Viðskiptavini ber að veita upplýsingar um upp-

gjaldið! Afhendingaraðila ber að veita upplýsingar um eðli og uppruna úrgangs. Úrgangs-

Sunnudagsálag

runa og eðli úrgangs og staðfestir starfsmaður í

flokkur er staðfestur af starfsmanni SORPU.

Á sunnudögum er sérstakt álagsgjald, 4552,17

móttöku- og flokkunarstöð skráninguna.

Viðskiptavinir greiða fyrir úrgang eftir
þyngd (kr/kg), samkvæmt gjaldskrá.

kr, lagt á allar afgreiðslur óháð þeim úrgangsflokki sem komið er með.

Starfsfólki móttöku- og flokkunarstöðvar

4. Farið er á aðra hvora vigtina á leið út. Hliðið
opnast sjálfvirkt eftir lestur viðskiptakorts. Við-

SORPU er ekki heimilt að aðstoða viðskipta-

Sér gjaldskrárflokkur

skiptavinir með tímabundið viðskiptakort fara á

vini þegar frágangi farma er ábótavant og/

Hægt er að fá endurvinnsluefni bögguð til

vigt næst vigtarhúsi og ganga frá afgreiðslu.

eða við að færa til ílát sem ekki eru sérstak-

afhendingar á flutningstæki og er lágmarkið 10

lega ætluð til meðhöndlunar lyftara. Tekið er

tonn. Kostnaður er 21,70 kr/kg með vsk.

Viðskiptakort Sorpu
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12/29/2020

Urðunarstaður – SORPA

í gildi í dag – 29.12.2020
12/29/2020

Gjaldskrá

Gjaldskrá Urðunarstaður
Urðunarstaður
VNR.

Heiti

kr./kg m.vsk.

Önnur endurvinnsluefni
1211219

Dekkjakurl

skv. sérstöku samkomulagi

Samkvæmt
samkomulagi

Garðaúrgangur
1210920

Garðaúrgangur

11,35 kr.

1210620

Gras og hey

3,31 kr.

1211717

Jarðvegur og uppgröftur

1,86 kr.

1210720

Trjágreinar

11,35 kr.

1210820

Trjágreinar - kurlaðar

3,31 kr.

Ýmis lífrænn úrgangur
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Urðunarstaður – SORPA

Í gildi í desember 2020

1213617

Gifs og gifsplötur

18,14 kr.

1210315

Glerumbúðir og glerílát

1,86 kr.

1212817

Mengaður uppgröftur

16,54 kr.

1210317

Steinefni frá framkvæmdum

1,86 kr.

1210310

Steinefni frá framleiðslu byggingarefna

1,86 kr.

1210320

Steinefni frá söfnun sveitarfélaga

1,86 kr.

1214420

Uppsóp frá götuhreinsun

2,59 kr.

Timbur
1211519

Lituð timburflís, 90% undir 180 mm og að hámarki 200 mm

7,39 kr.

Almennur heimilisúrg. og grófur úrg.
1210119

Baggaður úrgangur

12,87 kr.

1210202

Matvæli í umbúðum

12,87 kr.

1212002

Deig

18,14 kr.

1210208

Málningarúrgangur

12,87 kr.

1211920

Dýrahræ frá einstaklingum og dýralæknum

18,14 kr.

1214319

Úrgangur frá sorpmeðhöndlunarstöðvum (í lausu)

18,14 kr.

1211902

Dýrahræ frá landbúnaði

18,14 kr.

1212302

Fiskiúrgangur

18,14 kr.

1214019

Fita frá skólphreinsistöðvum

18,14 kr.

1214102

Fituríkur sláturúrgangur – meira en 20% fita, kornastærð < 60 mm

12,87 kr.

1212102

Fóður, mjöl og hveiti

18,14 kr.

1211402

Hrossatað

2,59 kr.

1213003

Sag

1211102

Hænsnaskítur

18,14 kr.

1212916

Tróð úr niðurrifi ökutækja

1211602

Lýsishrat

11,03 kr.

1213802

Sláturúrgangur - 3. áhættuflokkur (í lausu)

skv. sérstöku samkomulagi

Yfirlagsefni
1212202

Gúmmíúrgangur

18,14 kr.

1216002

Net, troll og kaðlar

18,14 kr.

Óbagganlegur úrgangur

18,14 kr.

12130

Möguleiki á sérstöku samkomulagi háð magni og nýtingarfarvegi.

Sláturúrgangur - 3. áhættuflokkur (í véltækum stórsekkjum)

18,14 kr.

1212402

Sláturúrgangur - 2. áhættuflokkur

18,14 kr.

1211302

Svínaskítur

18,14 kr.

Ásóttur úrgangur

18,14 kr.

1213320

Ólífrænn dælanlegur úrgangur - yfir 20% þurrefni

18,14 kr.

Raftæki og spilliefni

1213219

Þveginn ristarúrgangur

18,14 kr.

1213102

Ölgerðarhrat

18,14 kr.

1213418

Gler og steinefni
Aska

Skv. sérstöku samkomulagi

Samkvæmt
samkomulagi

Samkvæmt
samkomulagi

1213717

1213517

1213919

skv. sérstöku samkomulagi

Sérstakur úrgangur

18,14 kr.

1212502

18,14 kr.

Asbest

18,14 kr.

Lyf

12,87 kr.

Móttökuskilmálar
Urðunarstaður SORPU í Álfsnesi er stærsti og

gjald á urðunarstað í Álfsnesi er að lágmarki

þróaðasti urðunarstaður landsins. Þangað er

3465,00 kr. með vsk.

fluttur úrgangur til urðunar sem og ýmis annar
úrgangur til endurnýtingar, t.d. steinefni og slát-

1. Við komu á urðunarstað SORPU er farið yfir

urúrgangur.

vigt þar sem starfsmaður urðunarstaðar tekur á

Úrgangur skal vera flokkaður við skil á

móti viðskiptavini.

urðunarstað í samræmi við móttökuskilyrði.
Viðskiptavinir greiða fyrir úrgang eftir þyngd

2. Viðskiptavini ber að veita upplýsingar um eðli

(kr/kg), samkvæmt gjaldskrá.

og uppruna úrgangs.

Sérstakt álagsgjald, 30% af gjaldi vegna
farms, að lágmarki 43982,00 kr., er lagt á ef

3. Starfsmaður SORPU fylgir viðskiptavini á los-

úrgangur og/eða afhending er ekki í samræmi

unarstað og staðfestir flokkun. 4. Á leiðinni út er

við móttökuskilyrði.

aftur farið yfir vigt og gengið frá afgreiðslu.

Ekki er tekið á móti lyktarmengandi úrgangi utan móttöku fyrir hann (Gýmir) eftir kl.
12.00. Ekki er tekið við bögguðum úrgangi sem
hulinn er plasti eða öðrum efnum.
Tekið er við úrgangi gegn staðgreiðslu eða
gegn framvísun viðskiptakorts. Afgreiðslu-

Viðskiptakort Sorpu
Tilkynna um lyktarmengun
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