Úrgangsmál og endurvinnsla
í Rangárvallasýslu

Tilgangur og markmið
- Skref til framtíðar
Með þessum bæklingi er leitast við að útskýra skipulag á flokkun úrgangs í Rangárvallasýslu. Með upplýsingum og fræðslu um
flokkunarmál og sorphirðu eykst þekking
á málaflokknum. Með flokkun er unnt að
endurvinna mikinn hluta úrgangsins eins og
fram kemur á næstu síðum þessa rits.
Með því að flokka sorpið minnkar umfang
þess úrgangs sem fer til urðunar auk þess að
stuðla að aukinni endurvinnslu t.d. á pappír,
pappa, málmum o.fl.

Flokkunarleiðbeiningarnar eru ætlaðar til að
auðvelda íbúum sveitarfélaganna að taka
virkan þátt í umhverfismálum Rangárvallasýslu.

Um Sorpstöð
Rangárvallasýslu
Sorpstöð Rangárvallasýslu bs. sem er byggðasamlag sem nær yfir Rangárvallasýslu að
undanskildum Eyjafjöllum. Sorpstöðin, sem
starfað hefur frá árinu 1993, annast alla meðhöndlun og förgun úrgangs í umboði sveitarfélaganna sem eiga aðild að stöðinni.

Gámavöllur á Strönd, opnunartími:
Mánudaga kl. 14–18
Þriðjudaga kl. 14–18
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Miðvikudaga kl. 14–18
Föstudaga
kl. 14–18

Laugardaga kl. 11–15
Sunnudaga Lokað

Hvað verður um efnið?
Plastumbúðir
Plastumbúðum er pakkað, þær settar í gáma og fluttar
út. Þar er plastið svo flokkað með sjálfvirkum vélum.
Efnið fer að mestu til endurvinnslu en að hluta til orkuvinnslu.
Með því að flokka plast til endurvinnslu er komið í
veg fyrir að það berist út í umhverfið en þar hefur það
mengandi áhrif um langa hríð. Í sjó leysist það t.d. mjög
hægt upp, dregur í sig eiturefni og getur komist inn í
fæðukeðjuna.

• Plastpokar • Plastbrúsar s.s. hreinsiefni • Plastdósir s.s.
skyr, ís, smurostur • Plastfilma glær og lituð • Plastumbúðir
s.s. utan af kexi og sælgæti • Plastbakkar • Plastflöskur s.s.
sjampó og sósur • Frauðplastsumbúðir • Pokar utan af snakki

Pappír og pappi
Allur pappi og pappír er fluttur út til endurvinnslu. Við
endurvinnslu pappírs þarf einungis brot af þeirri orku
sem notuð er þegar pappír er unnin frá grunni úr trjáviði. Auk þess dregur endurvinnslan úr eyðingu skóga.
Endurvinnsla á hverju tonni af pappír sparar u.þ.b.
4000 kWst. af raforku miðað við venjulega framleiðslu
pappírs. Það er álíka mikið og meðalheimili á Íslandi
notar af rafmagni á hverju ári.

Blandaður úrgangur
Blandaður, óflokkaður úrgangur er urðaður. Við urðun
úrgangs myndast mjög áhrifaríkar gróðurhúsalofttegundir ásamt því að ýmis eiturefni geta borist út í nærumhverfið. Með því að minnka blandaðan óflokkaðan
úrgang er neikvæðum umhverfisáhrifum af völdum úrgangsins haldið í lágmarki. Land sem notað hefur verið
til þess að urða úrgang verður ekki notað til ábúðar eða
ræktunar.

• Dagblöð og tímarit • Umslög og gluggaumslög • Skrifstofupappír • Bæklingar • Hreinar mjólkurfernur • Bylgjupappi
• Gjafapappír • Eggjabakkar • Sléttur pappír s.s. morgunkornspakkar

Lífrænn úrgangur

• Servíettur • Límmiðar • Lyfjaspjöld ál/plast • Einnota
hanskar • Gúmmíhanskar • Pennar • Kveikjarar • Óhreinar
umbúðir, matarbakkar og óskolaðar fernur • Tyggjó
• Geisladiskar • Sorp frá baðherbergjum

Lífrænn eldhúsúrgangur er jarðgerður og búin til úr
honum molta. Við framleiðslu á moltu er lífræna úrganginum blandað saman við önnur lífræn efni svo sem
hrossaskít, trjáafklippur og annan garðaúrgang. Moltunni er snúið reglulega og tekur framleiðslan á moltu
um tíu til tólf vikur.
Molta er kraftmikill jarðvegsbætir sem gott er að blanda
við mold. Með því að nýta lífrænan úrgang til jarðvegsbóta er ekki einungis verið að minnka það magn úrgangs sem fer til urðunar heldur getur framleiðslan
einnig dregið úr notkun á tilbúnum innfluttum áburði.

• Hrísgrjón og pasta • Brauð og kökur • Kaffikorgur og
tepokar • Eldhúsbréf og servéttur • Ávextir og ávaxtahýði
• Grænmeti og grænmetishýði • Egg og eggjaskurn • Eldaðir
kjöt- og fiskafgangar • Mjöl
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Á gámavöllum er tekið er á móti eftirtöldum
flokkum til förgunar og endurvinnslu.
Óendurvinnanlegt
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(Óflokkað til urðunar)

Grjót og jarðvegur

Grófur úrgangur

Gler, postulín og flísar

Ómálað timbur

Plast

Málað timbur

Landbúnaðarplast

Málmar og brotajárn

Gras og garðaúrgangur

Bylgjupappi

Spilliefni

Sléttur pappi

Rafgeymar

Dagblöð og tímarit

Hjólbarðar

Pappír

Raf- og rafeindatæki

Fernur

Kælitæki

Flokkun

Almennt sorp

Pappír og pappi

• Servíettur • Límmiðar • Lyfjaspjöld ál/plast
• Einnota hanskar • Gúmmíhanskar • Pennar •
Kveikjarar • Óhreinar umbúðir, matarbakkar og
óskolaðar fernur • Tyggjó • Geisladiskar
• Sorp frá baðherbergjum

• Dagblöð og tímarit • Umslög og gluggaumslög • Skrifstofupappír • Bæklingar
• Hreinar mjólkurfernur • Bylgjupappi
• Gjafapappír • Eggjabakkar
• Sléttur pappír s.s. morgunkornspakkar

Hámark 20 m

Aðgengi að ílátum
Íbúar, vinsamlega sjáið um að greið leið sé
að tunnum og ílátum. Moka þarf snjó frá
ílátum ef þörf krefur. Mikilvægt er að flokkunin takist vel en með henni næst mikill
umhverfislegur ávinningur.

Tunnufestingar
Dálítið vindasamt er á Suðurlandi og því
er e.t.v. ráð að verða sér út um sérstakar
tunnufestingar. Þær fást á sérstöku tilboði
fyrir Rangæinga hjá Hafnarbakka-Flutningatækni ehf. sími 535 2550.
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Hvolsvöllur
Á Hvolsvelli er gámavöllur sem einkum er ætlaður íbúum og eigendum frístundahúsa en rekstraraðilum og
fyrirtækjum er þó heimilt að koma þangað. Gjaldskrá
fyrir gjaldskyldan úrgang er miðuð við rúmmetragjald
líkt og víða er t.d. á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri.

Hvolsvöllur - Gámavöllur
Opnunartími
Þriðjudaga kl. 16–18
Fimmtudaga kl. 16–18
Laugardaga kl. 11–15
Með þessu móti hafa íbúar í Rangárvallasýslu aðgang
að gámavelli í fjórar klst. á dag mánudaga – laugardaga. Sunnudaga og helgidaga er lokað. Upplýsingar
um opnunartíma verða aðgengilegar á heimsíðum
sveitarfélaganna og Gámaþjónustunnar hf.

Hverju má henda á Hvolsvelli?
Óendurvinnanlegt
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Málmar og brotajárn
Bylgjupappi
Sléttur pappi
Dagblöð og tímarit
Pappír
Fernur
Grjót og jarðvegur
Gler, postulín og flísar
Plast
Landbúnaðarplast
Gras og garðaúrgangur
Spilliefni

(Óflokkað til urðunar)

Rafgeymar

Grófur úrgangur

Hjólbarðar

Ómálað timbur

Raf- og rafeindatæki

Málað timbur

Kælitæki

Grenndarstöðvar utan Strandar
Landvegamót
Opnunartími: Alltaf opið.
Hverju má henda?
Pappa, plasti og almennu heimilissorpi.

Hella
Opnunartími: Alltaf opið.
Hverju má henda?
Pappa, plasti og almennu heimilissorpi.

Paradísarhellir
Seljalandsréttir
Opnunartími: Alltaf opið.
Hverju má henda?
Pappa, plasti og almennu heimilissorpi.

Sorphirðudagatal
Sorphirðudagatal er aðgengilegt á heimasíðum sveitarfélagana
www.asahreppur.is • www.hvolsvollur.is • www.ry.is
og á heimasíðu Gámaþjónustunnar: www.gamar.is
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Þjónusta
við fyrirtæki
Gjald er tekið fyrir umfram úrgang frá fyrirtækjum og
reiknað er með að fyrirtæki noti einkum gámavöll á
Strönd þar sem greitt er eftir vigt. Gjaldskrá má nálgast á heimasíðum sveitarfélaganna.
www.hvolsvollur.is
www.ry.is
www.asahreppur.is
Fyrirtæki þurfa sjálf að sjá um sín sorpmál eða kaupa
þjónustu hjá verktökum sem bjóða slíka þjónustu.
Jafnframt munu sveitarfélögin hætta að innheimta
sorphirðugjald af fyrtirtækjum. Þau fyrirtæki sem
kjósa geta komið með úrgang á gámavöll í sveitarfélögunum og greiða þá fyrir samkvæmt gjaldskrá ef
um gjaldskyldan úrgang er að ræða. Reiknað er með
að fyrirtæki noti einkum gámavöll á Strönd þar sem
greitt er eftir vigt og þar verður lengri opnunartími en
verið hefur.
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Opnunartímar gámavalla
Strönd
Mánudaga
Þriðjudaga
Miðvikudaga
Föstudaga
Laugardaga
Sunnudaga

kl. 14–18
kl. 14–18
kl. 14–18
kl. 14–18
kl. 11–15
Lokað

Hvolsvöllur
Þriðjudaga
Fimmtudaga
Laugardaga
Sunnudaga

kl. 16–18
kl. 16–18
kl. 11–15
Lokað

Landvegamót
Alltaf opið

Hella
Alltaf opið

Paradísarhellir
Seljalandsréttir
Alltaf opið

Í samstarfi við umhverfið...
Í gegnum tíðina hefur úrgangur á Íslandi verið urðaður með tilheyrandi sóun á landi sem ekki verður notað næstu áratugina.
Meðferð úrgangs hefur tekið miklum breytingum á undanförnum
árum. Meira fer nú til endurvinnslu en áður, verið er að koma
hagrænum hvötum fyrir í ferlinu, s.s. með nýjum lögum um úrvinnslugjald og minna er urðað. Þessar breytingar miða allar að
því að fara betur með umhverfið og draga eins og kostur er úr
neikvæðum áhrifum urðunar og þeirrar mengunar sem af henni
getur hlotist.
Nauðsynlegt er að flokka og endurvinna til að minnka það magn
sem fer til urðunar. Ef við viljum auka lífsgæði okkar sem samfélagsþegnar og komandi kynslóðar þá er mikilvægt að allir í
samfélaginu séu meðvitaðir um umhverfið sem þeir lifa í, vegna
þess að það er á ábyrgð allra þegna samfélagsins
Fengið af vef Gámaþjónustunnar hf. www.gamar.is
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Plastsöfnun
Fyrirtæki okkar eru viðurkenndir þjónustuaðilar Úrvinnslusjóðs við
söfnun á landbúnaðarplasti.
Nokkur atriði sem nauðsynlegt er að hafa í huga við söfnunina:

Söfnun
Gott er að safna plastinu í ker eða grindur og
vera búinn að leggja bönd undir. Fergja síðan
plastið til að minnka rúmmálið sem mest.
Þegar karið/grindin eru full er fargið fjarlægt,
bundið yfir og baggi er tilbúinn.

Landbúnaðarplast - frágangur

X

Best er að ganga frá landbúnaðarplasti
um leið og það fellur til við gegningar og
hrista úr því hey og önnur óhreinindi.
Hreint landbúnaðarplast má vera laust eða
baggað. Það má ekki setja landbúnaðarplast inn í stórsekki.
Það er mjög áríðandi að plastið sé hreint
og laust við aðskotahluti.

Bönd og net má alls ekki setja með landbúnaðarplasti. Ef plastið er ekki hreint þarf
að urða það með tilheyrandi kostnaði.
Ekki má setja landbúnaðarplast í stórsekki.
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Áríðandi er að leggja tvö bönd í tómt karið. Þau eru
síðan notuð til þess að binda baggann saman.

Ýmsar aðferðir má nota til þess að fergja, en það er
nauðsynlegt til þess að minnka umfang baggans.
Hér að ofan má sjá dæmi um gott farg.

Hirðing - Endurvinnsla
Plastinu eru hlaðið í sérstakan söfnunarbíl sem
pressar það saman. Pokar og baggar með plasti
verða númeraðir og skráðir á söfnunarstað og
laust plast skoðað með tilliti til hreinleika. Í
móttökustöðvum okkar er plastið gæðaprófað,
pressað í 4-500 kg. bagga sem síðan eru fluttir
út til endurvinnslu.
Tíðni safnana er oft ákveðin í samvinnu við sveitarfélögin og verður áhersla lögð á góða þjónustu.
Gott samstarf við bændur er lykilatriði til
þess að vel takist til.
Starfsmenn okkar munu gefa bændum góð
ráð varðandi söfnunina.
Vinnum vel saman og minnkum urðun
endurvinnsluefna.
Bönd og net mega ekki fara með landbúnaðarplasti í endurvinnslu.

Flokkunarílát
til notkunar innan húss

2 x 40 l. á vagni

2 x 60 l. á vagni

2 x 90 l. á vagni

Mál: 38 x 66/66 cm.

Mál: 56 x 56/66 cm.

Mál: 84 x 56/66 cm.

FLOKKUNARBARIR

ÁSINN

TVISTURINN

ÞRISTURINN

Litrík, létt og lífleg lausn. Fáanlegir í mörgum litum. Mál: 38 x 39/93 cm.

2x10 l. á sleða + karfa
Mál: 25 x 38/35 cm.

2x18 l. á sleða
Mál: 31 x 46/36 cm.

2 x 14 l. + 1 x 8 l. á sleða
Mál: 31 x 46/36 cm.

Allar upplýsingar í síma 535 2510

EITT HÓLF 20 l.

2 x 11 l.

3 x 11 l.

1 x 8 l. KARFA

Með snerti/pedalopnun.
Mál: 26/59 cm.

Mál: 25 x 31/44 cm.

Mál: 25 x 47/44 cm.

Fyrir lífræna söfnun
Mál: 18 x 22/22.

Hringhella 6 • 221 Hafnarfjörður • Sími: 535 2510 • info@hafnarbakki.is • www.hafnarbakki.is
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Setjum umhverfið í fyrsta sæti!

Ásahreppur • Laugalandi
851 Hellu
Sími: 487 6501
asahreppur@asahreppur.is
www.asahreppur.is

Rangárþing eystra • Hlíðavegi 16
860 Hvolsvelli
Sími: 488 4200
hvolsvollur@hvolsvollur.is
www.hvolsvollur.is

Rangárþing ytra
Suðurlandsvegi 1 • 850 Hellu
Sími 488 7000
ry@ry.is
www.ry.is

Verkkaupi

Verktaki

Sorpstöð Rangárvallasýslu • Strönd
851 Hella • Sími: 487 5157
strond@rang.is

Gámakó ehf./Gámaþjónustan hf.
Berghellu 1 • 221 Hafnarfirði
Sími: 535 2500 • www.gamar.is

