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Abstract 

 In the year 2011, a new arrangement for refuse collection was 

launched in Vopnafjordur, a so-called one-bin system. 

In this study, the responsibility of the municipality in regards to 

environmental issues is examined in relation with garbage sorting and 

recycling – corporate/organisational responsibility is varied.  

The objective of this study is to evaluate the attitude and the level of 

interest of the inhabitants of Vopnafjordur towards garbage sorting and 

recycling in the community at this point, when the current arrangement 

has been in operation for three years. Another aim of this project is to 

seek answers to questions arising about what kind of an arrangement 

for refuse collection the inhabitans prefer and in what ways the 

municipality can fulfil their wishes. 

Among the findings of this study is the fact that the inhabitants‘ 

interest in garbage sorting and recycling has increased significantly 

over this period. The current arrangement of refuse collection has 

received a positive attitude that for example presents itself in the fact 

that the majority of respondents agree on the importance of decreasing 

waste burial. In that way, pollution and the waste of natural resources 

can be reduced for the benefit of generations to come.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Corporate social responsibility, packaging, sorting, 

recycling and the municipality of Vopnafjordur. 
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Útdráttur 

 

Í byrjun árs 2011 var tekið í gagnið nýtt fyrirkomulag við sorphirðu á 

Vopnafirði, svokallað einnar tunnu kerfi. 

Í þessari rannsókn er samfélagsleg ábyrgð sveitarfélagsins gagnvart 

umhverfismálum skoðuð í tengslum við flokkun og endurvinnslu á 

sorpi, en samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja/stofnana getur verið 

margbreytileg. 

Markmið rannsóknarinnar er að leggja mat á viðhorf og áhuga 

Vopnfirðinga til sorpflokkunar og endurvinnslu sorps í sveitarfélaginu 

nú þegar komin er þriggja ára reynsla á það fyrirkomulag. Einnig er 

verkefninu ætlað að leita svara við spurningum um hvaða fyrirkomulag 

íbúar sveitarfélagsins kjósi helst í sorphirðumálum og hvað 

sveitarfélagið gæti lagt af mörkum til að svara kröfum íbúa. 

Meðal niðurstaðna eru, að áhugi íbúa á flokkun og endurvinnslu sorps 

hefur aukist umtalsvert á þessu þriggja ára tímabili. Viðhorf eru mjög 

jákvæð gagnvart núverandi fyrirkomulagi sem kemur meðal annars 

fram í því að meirihluti svarenda er sammála um mikilvægi þess að 

draga úr urðun sorps. Með því móti má draga úr umhverfismengun og 

sóun náttúruauðlinda, komandi kynslóðum til hagsbóta.  

 

 

 

 

 

 

Lykilorð: Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja, umbúðir, flokkun, 

endurvinnsla og sveitarfélagið Vopnafjarðarhreppur. 
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1 Inngangur 

Náttúruvernd og verndun auðlinda til komandi kynslóða hafa verið 

mikið í umræðunni í seinni tíð. Á hvern hátt er hægt að draga úr 

spillingu á náttúruauðlindum samhliða því að viðhalda eða ganga ekki 

um of á þær? Geta lítil sveitarfélög líkt og Vopnafjörður haft eitthvað 

að segja með því að taka upp stefnu til draga úr því magni sorps sem 

urðað er og nýtt það í þess stað til endurvinnslu eða endurnýtingar? 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna viðhorf íbúa Vopnafjarðar til 

sorpflokkunar og endurvinnslu, ásamt því að rannsaka hvernig 

sveitarfélagið stendur að samfélagslegri ábyrgð í umhverfismálum. Eru 

þetta málefni sem eru íbúum hugleikin eða láta þeir sér þau í léttu rúmi 

liggja? Sveitarfélög eru bundin af lögum og reglum varðandi 

sorpflokkun og urðun á úrgangi og hafa þar af leiðandi markað sér 

stefnu til að lágmarka sorpurðun. Til að sveitarfélagið geti náð settum 

markmiðum er leitað eftir ábendingum íbúa sveitarfélagsins um þennan 

málaflokk. 

Áhugi höfundar á verkefninu kviknaði fljótlega eftir að flokkun á sorpi 

hófst og er hann forvitinn um mikilvægi og árangur þess. 

Spurningalisti var sendur á hvert heimili á Vopnafirði til að kanna 

viðhorf íbúa og áhuga til sorpflokkunar og endurvinnslu á sorpi. Einnig 

voru tekin viðtöl við aðila er starfa sinna vegna gætu gefið höfundi 

upplýsingar sem nýta mætti í rannsóknina og erfitt gæti reynst að fá á 

annan hátt. Viðtölin snéru bæði að flokkun og endurvinnslu sem og 

samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja. 

Á undanförnum árum hefur vitund farið vaxandi meðal almennings og 

fyrirtækja um ábyrgð þeirra á því hvaða afleiðingar sorpurðun getur 

haft á umhverfi og náttúruauðlindir.  

Endurvinnsla og endurnýting eru þar af leiðandi orðin vaxandi þáttur í 

meðferð sorps, en þá afurð má einnig kalla auðlind. Sorp til 

endurvinnslu er auðlind í þeim skilningi að það minnkar þörfina á því 

að ganga á auðlindabirgðir jarðar til frumframleiðslu vöru, en 

frumframleiðsla krefst meiri orku en endurvinnsla. Með aukinni 
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endurvinnslu má einnig nýta landsvæði til betri þarfa en urðunar á 

sorpi.  

Það var í byrjun árs 2011 sem sveitarfélagið Vopnafjörður tók upp 

flokkunarkerfi á sorpi, en fram að þeim tíma var sorpið urðað. 

Vopnafjörður er ekki stór bær, hvorki á lands- né heimsvísu, með rétt 

innan við 700 íbúa, og hvort þar sé flokkað eða endurunnið sorp mun 

ekki hafa mikil áhrif í heildarsamhenginu. Aftur á móti getur það haft 

áhrif á nærumhverfið og þá tilfinningu og virðingu sem íbúar eiga að 

hafa fyrir umhverfinu sem og hvor fyrir öðrum. Því má segja að það sé 

samfélags- og siðferðisleg ábyrgð íbúa, fyrirtækja og sveitarfélagsins 

að sinna þessum málaflokki af umhyggju og samviskusemi.  

Í þessu verkefni verður leitast við að svara 

rannsóknarspurningunni:  

 Hver eru viðhorf og hver er áhugi íbúa Vopnafjarðar til 

sorpflokkunar og endurvinnslu? 

Undirspurningar:  

 Hvaða fyrirkomulag vilja Vopnfirðingar í sorphirðumálum? 

 Á hvern hátt getur sveitarfélagið mætt kröfum íbúa í þessum 

málaflokki? 

Þær tilgátur sem höfundur gaf sér voru: 

 Íbúar Vopnafjarðar aðhyllast helst núverandi kerfi og eru 

fylgjandi flokkun og endurvinnslu.  

 Sveitarfélagið þarf að bæta þjónustu við íbúa varðandi aðstöðu 

við safnstöðina og þróa áfram það fyrirkomulag sem unnið er 

eftir. 

1.1 Uppbygging ritgerðar 

Kafli eitt er inngangur þar sem fjallað er um tilurð verkefnisins og efni 

þess, rannsóknarspurning er sett fram og þær tilgátur sem henni fylgdu. 

Kafli tvö fjallar um fræðilega hluta ritgerðarinnar. Þar er greint frá 

upphafi hugtaksins um samfélagslega ábyrgð og hvernig það breytist í 
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tímans rás yfir í samfélagslega ábyrgð fyrirtækja. Gagnrýni á hugtakið 

er kynnt, ásamt hugtökum sem styðja samfélagslega ábyrgð fyrirtækja, 

einnig er ISO 26000 staðallinn skilgreindur. Samfélagsleg ábyrgð 

fyrirtækja á Íslandi er skoðuð auk útfærslu nokkurra fyrirtækja á henni 

í stefnu þeirra. Í lokin á kaflanum er sagt frá sjálfbærri þróun, 

sjálfbærni og Staðardagskrá 21. 

Í kafla þrjú er fjallað um umbúðir sem auðlind eða úrgang og hvaða 

lausnir séu mögulegar varðandi skil umbúða að notkun lokinni. 

Í kafla fjögur segir frá þeirri aðferðarfræði sem notuð var við 

framkvæmd könnunarinnar. Þá er einnig getið um annmarka sem í ljós 

komu við rannsóknarvinnuna. 

Kafli fimm fjallar um sveitarfélagið Vopnafjarðarhrepp og 

samfélagslega ábyrgð hans. Stefnur leik- og grunnskóla í 

umhverfismálum eru skoðaðar. Greint er frá safnstöð sveitarfélagsins 

en þangað er flokkuðu sorpi heimilanna skilað. Litið er á upphaf 

flokkunar á Vopnafirði og hvaða árangur hefur náðst í flokkun sorps á 

því tímabili sem liðið er. 

Í kafla sex greinir frá þremur mismunandi flokkunarkerfum hjá þremur 

mismunandi sveitar- og bæjarfélögum. Í lok kaflans eru sorphirðugjöld 

þeirra staða borin saman. 

Kafli 7 er greining á svörum þátttakenda rannsóknarinnar og helstu 

niðurstöður hennar eru skýrðar í máli og myndum. 

Kafli 8 er niðurstöðukafli þar sem niðurstöðurnar úr rannsókninni eru 

teknar saman og greindar. 

Kafli 9 snýr að umræðum um niðurstöður og tillögur að úrbótum. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla er fjallað um hugmyndafræði hugtaksins samfélagsleg 

ábyrgð fyrirtækja (e. corporate social responsibility) á íslensku 

skammstafað SÁF. Hugtakið er ansi víðtækt og snertir marga fleti 

daglegrar starfsemi fyrirtækja. Fjallað verður um það sem talið er 

upphaf samfélagslegrar ábyrgðar við útgáfu bókar Howard Rothman 

Bowen, Social responsibilities of the Businessman árið 1953 (Carroll, 

1999, bls. 269). Ekki hafa allir fræðimenn verið á eitt sáttir eins og 

gengur og á því hugtakið bæði sína fylgjendur og gagnrýnendur. 

Fjallað verður um mismunandi skilgreiningar hugtaksins. Gerð verður 

grein fyrir ISO 26000 staðlinum og á hvern hátt hann tengist 

samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja. 

Samfélagsleg ábyrgð á Íslandi er skoðuð og hvernig nokkur íslensk 

fyrirtæki útfæra hana í sinni starfsemi. Að endingu er fjallað um og 

gerð skil á sjálfbærri þróun, sjálfbærni og Staðardagskrá 21. 

 

2.1 Skilgreiningar á samfélagslegri ábyrgð 

fyrirtækja/stofnana 

Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja er regnhlífarhugtak sem ætlað er að ná 

yfir umhverfislega, siðferðilega, félagslega, efnahagslega og lagalega 

ábyrgð fyrirtækja. Eins og nefnt er hér að ofan var það árið 1953 að 

upphaf fræðilegu umræðunnar um samfélagslega ábyrgð lítur dagsins 

ljós við útgáfu bókarinnar Social responsibilities of the Businessman 

sem Howard Rothman Bowen skrifaði. Titil bókarinnar má telja til 

marks um stöðu kvenna á þeim tíma í viðskiptalífinu, þær virðast 

annaðhvort ekki hafa verið til eða ekki viðurkenndar sem fræðimenn 

(Carroll, 1999, bls. 169).  
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Bowen nefnir hugtakið samfélagslega ábyrgð viðskiptamanna og 

skilgreinir það á eftirfarandi hátt:  

„Hún vísar til þeirrar skyldu viðskiptamanna að fylgja eftir stefnu, taka 

ákvarðanir og framkvæma hluti sem eru eftirsóknarverðir fyrir 

samfélagið.“(Carroll, 1999, bls. 270). 

Fram kemur hjá Garriga og Melé (2004, bls. 51) að kenning Bowen 

gangi út á að þau markmið og gildi sem eru almennt viðurkennd í 

viðkomandi samfélögum skuli stjórnendur fyrirtækja hafa að 

leiðarljósi. Hún hefur síðan tekið breytingum í áranna rás yfir í það 

sem í dag er almennt kallað samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja. 

Fjöldi kenninga, aðferða og fagorða hafa fylgt því að samfélagsleg 

ábyrgð nær yfir sífellt breiðara svið en áður. Nýlega hefur borið á 

notkun hugtaksins þegnskapur fyrirtækja (e. corporate citizenship) í 

þessu samhengi (Garriga og Melé, 2004, bls. 51). 

Skilgreining Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins á hugtakinu frá 

árinu 2011 er eftirfarandi:  

Framkvæmdastjórnin skilgreinir samfélagslega ábyrgð fyrirtækja sem 

„ábyrgð fyrirtækja á þeim áhrifum sem þau hafa á samfélagið“. Til að 

uppfylla fullkomlega samfélagslega ábyrgð sína, ættu fyrirtæki að 

samþætta þann feril sem inniheldur félagsleg-, umhverfisleg- og 

siðferðileg mannréttindi auk umhyggju fyrir neytendum í sínum 

viðskiptarekstri og kjarna stefnu í nánu samstarfi við sína 

hagsmunaaðila (European Commission, 2011). 

Þetta er heldur fastara að orði kveðið en sú skilgreining sem 

Evrópusambandið gaf hugtakinu 2006. Á þeim tíma var skilgreining 

þess: Í samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja felst að fyrirtæki taki 

sjálfviljug tillit til umhverfis- og samfélagsmála í rekstri sinnar 

skipulagsheildar og vinni að því með sínum hagsmunaaðilum. Í henni á 

skipulagsheildin að skuldbinda sig fram yfir það sem lög, reglugerðir 

og kjarasamningar segja til um með það að markmiði að sinna 

félagslegum þörfum (European Commission, 2006, bls. 2). 
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Í grein Torugsa, O‘Donohue og Hecker (2013, bls. 384) skilgreina þeir 

samfélagslega ábyrgð fyrirtækja sem frumkvæði þeirra að 

áreiðanlegum viðskiptaháttum sem stuðla að efnahags-, félags- og 

umhverfislegri þróun umfram það sem stjórnvöld kveða á um í 

reglugerðum. 

Á einfaldan máta má skilgreina hugtakið þannig að fyrirtæki ákveði að 

bæta starfshætti og auka framlög til samfélagsins umfram það sem 

þeim er skylt samkvæmt lögum. Talsverð hefð hefur skapast fyrir því 

að fyrirtæki styrki ýmiss konar starfsemi tengd menningu, íþróttum og 

góðgerðarmálum. Hugtakið hefur því þróast frá því að beinast aðallega 

að útdeilingu styrkja til þess hvernig þau taka á mörgum mismunandi 

þáttum í eigin starfsemi (Regína Ástvaldsdóttir, e.d.). 

Samfélagsleg ábyrgð er gagnkvæm að því leyti að fyrirtækin og 

samfélagið hafa áhrif hvort á annað, það sem fyrirtækið gerir hefur 

samfélagsleg áhrif og öfugt. 

Samfélagsleg ábyrgð er síkvik og verða fyrirtæki og hagsmunaaðilar 

þess vegna að eiga stöðugt í gagnvirku sambandi til að halda í við öra 

þróun samfélags og umhverfis. Neytendur vilja í vaxandi mæli taka 

þátt í og aðlaga vörur og þjónustu að sínum þörfum, þeir vilja auka 

þekkingu sína til að bæta sjálfa sig, heimili sín og umhverfi, taka 

virkan þátt í þróun vörumerkja og samskipta við markaðinn og bera um 

leið umhyggju fyrir þróun síns samfélags ( Kotler og Lee, 2005, bls. 3). 

Ekki eru allir hallir undir samfélagslega ábyrgð fyrirtækja og þar ber 

helst að nefna Milton Friedman sem gagnrýnir hugmyndafræði hennar 

í grein sinni, The Social Responsibility of Business is to Increase its 

Profits. Í greininni heldur hann því fram að það sé ekki hlutverk 

fyrirtækja að bera samfélagslega ábyrgð, heldur sé það í verkahring 

einstaklinga. Hann telur að stjórnendur fyrirtækja eigi fyrst og fremst 

að hugsa um hagsmuni hluthafa, starfsmanna og viðskiptavina í stað 

þess að sinna samfélagslegri ábyrgð gagnvart umhverfi og öðrum 

utanaðkomandi þáttum. Ákveði stjórnendur að veita fjármunum í 

samfélagsleg málefni séu þeir að ráðstafa peningum hagsmunaaðila 
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sinna sem fyrir vikið beri minna úr býtum en ella. Með þessu móti sé 

hlutverkunum snúið við, því að mati Friedman er það einstaklinganna 

að bera samfélagslega ábyrgð þar sem hver og einn ákveði á hvern hátt 

hann ver tíma sínum og peningum (Friedman, 1970, bls. 1-3). 

 

2.2 Hagsmunaaðilakenningin 

Ein af kenningum um samfélagslega ábyrgð er 

hagsmunaaðilakenningin (e. stakeholder theory), sú kenning var sett 

fram árið 1984 af R. Edward Freeman og birtist í bókinni, Strategic 

Management: A Stakeholder Approach. Hann skilgreinir kenninguna á 

þann hátt að allir þeir sem hafi möguleika á að hafa áhrif á 

skipulagsheildir eða að verða fyrir áhrifum frá þeim teljist vera 

hagsmunaaðilar (Freeman, 1984, bls. 53).  

Hagsmunaaðili er einstaklingur eða hópur einstaklinga sem reiðir sig á 

að skipulagsheildin uppfylli þarfir þeirra og væntingar og sem 

skipulagsheildin treystir á (Johnson, Whittington, Scholes, 2011, bls. 

119).  

Fyrirtæki eru hluti af samfélaginu og geta ekki starfað án tilkomu 

hagsmunaaðila. Fyrir hagsmunaaðila skiptir miklu máli, hvort sem þeir 

eru einstaklingar eða hópur fólks hvaða ákvarðanir fyrirtækið tekur og 

hvernig rekstri þess er háttað. Hagsmunaaðilar geta verið hluthafar, 

starfsmenn, viðskiptavinir, félagasamtök, birgjar eða viðkomandi 

samfélag. Ákvörðun stjórnenda um hvern eða hverja af 

hagsmunaaðilunum á að umbuna er hluti af þeim vanda sem felst í 

stjórnendahlutverkinu (Carroll, 1991, bls. 43). 

Í svipaðan streng taka Mette Morsing og Majken Schultz (2006, bls. 

323) og halda því fram að hagsmunaaðilar eigi ekki aðeins að beina 

athygli sinni að ákvörðunum og aðgerðum fyrirtækisins heldur einnig 

að beina sjónum sínum að viðbrögðum og aðgerðum birgja, neytenda 

og stjórnvalda. Áhrif hagsmunaaðila eru mikil gagnvart fyrirtækinu. 
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Þetta kallar á enn nánara samband á milli fyrirtækja og hagsmunaaðila 

þeirra. 

Ákvarðanir stjórnenda taka meðal annars mið af væntingum 

hagsmunaaðila sem getur verið mjög flókið. Mikilvægt er að 

stjórnendur þekki vel áhrifamestu hagsmunaaðilana og styrkleika og 

áhrif þeirra á fyrirtækið (Johnson, Whittington, Scholes, 2011, bls. 

139).  

 

2.3 Pýramídakenning Carroll 

Í grein Carroll, The Pyramid of Corporate Social Responsibility, sem 

birtist í tímaritinu Business Horizons 1991, útfærir hann hugmyndir 

sínar um samfélagslega ábyrgð á þann hátt að þær byggjast upp líkt og 

pýramídi. Mynd 1 hér að neðan sýnir þá fjóra þætti sem samfélagsleg 

ábyrgð fyrirtækja byggir á. Efnahagsleg ábyrgð, lagaleg ábyrgð, 

siðferðileg ábyrgð og á toppnum er mannúðleg ábyrgð eða það að láta 

gott af sér leiða. 

 

Mynd 1: Pýramídi samfélagslegrar ábyrgðar fyrirtækja. (Byggt á Carroll, 
1991). 

 

Undirstaðan er hin efnahagslega ábyrgð sem fyrirtækinu ber að fylgja. 

Í henni felst að yfirmönnum fyrirtækisins er ætlað að ná eins miklum 

hagnaði og arðsemi og kostur er í rekstri þess, ef þau ná því ekki geta 

þau ekki talist rekstrarhæf (Carroll, 1991, bls. 41-42). 

Annað þrep pýramídans er hin lagalega ábyrgð, hún byggist á að fylgja 

þeim lögum og reglum sem löggjafinn hefur sett. 

http://www.google.is/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=u5wo9x9vIjCvNM&tbnid=b7avOm_hGRa3eM:&ved=0CAYQjRw&url=http://sustainableindonesia.blogspot.com/2010/06/csr-kewajiban-atau-sukarela-csr.html&ei=MwwqU-zQCcTD0QWbxoCoDA&bvm=bv.62922401,d.bGQ&psig=AFQjCNEs_UQyluW_lVeE0D4TxQoukvP_kg&ust=1395350929067745
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Næst-efsta þrep pýramídans er hið siðferðilega þrep, en þar sem lögum 

og reglum sleppir tekur siðferðið við. Hér ber að greina á milli þess 

sem er rétt og rangt og fylgja hinu fyrrnefnda, með því móti er gengið 

lengra en í reglu- og lagaumhverfinu. Vera sanngjarn og fylgja þeirri 

sannfæringu sem félagið trúir á án þess að valda nokkrum skaða með 

þeirri starfsemi. Þegar á topp pýramídans er komið er skilgreiningin í 

stuttu máli sú að láta gott af sér leiða og eru margar mismunandi 

aðferðir til þess (Carroll, 1991, bls. 41-42). 

 

2.4 ISO 26000  

ISO 26000 er alþjóðlegur staðall um samfélagslega ábyrgð sem gefinn 

var út árið 2010.  

Hann er afrakstur nokkurra ára samningaviðræðna vinnuhóps sem 

samanstóð af 300 sérfræðingum. Það voru 54 aðildarþjóðir að ISO 

stöðlunum sem tilnefndu fyrrnefnda sérfræðinga auk 33 tengifulltrúa 

stofnana helstu hagsmunahópa. Þeir hagsmunahópar tilheyrðu iðnaði, 

ríkisstjórnum, neytendum, verkafólki, óopinberum stofnunum ásamt 

aðilum í rannsóknar- og þjónustustörfum (Castka og Balzarova, 2008, 

bls. 276). 

Staðallinn skýrir hvað samfélagsleg ábyrgð er og á hvaða hátt hægt sé 

að starfa eftir með hana að leiðarljósi. Hann er leiðbeiningarstaðall um 

innleiðingu á samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja og er ólíkur öðrum ISO 

stöðlum á þann hátt að hann veitir ráðgjöf frekar en að gera kröfur og 

er ekki vottunarhæfur. Hann snýr að fyrirtækjum og stofnunum og 

tengslum þeirra við samfélagið og umhverfið. Þar kemur fram 

mikilvægi þess að vinna á félagslegan-, efnahagslegan-, og 

umhverfislegan ábyrgan hátt því það mun verða mælikvarði á 

frammistöðu og árangur. Markmiðið er að vinna á siðferðilegan og 

gagnsæjan hátt til að stuðla að heilbrigði og velferð samfélagsins (ISO, 

e.d.-b). 
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Staðallinn er valfrjáls, en honum er beint til allra skipulagsheilda, bæði 

fyrirtækja og stofnana hvar sem er í heiminum (European Commission, 

e.d. ). 

Enginn kostnaður fylgir því að nota ISO 26000 staðalinn og þar sem 

hann er leiðbeiningarstaðall þá er engum skýrslum skilað samfara því 

að unnið er eftir honum og enginn sem getur gefið út að unnið sé 

nákvæmlega eftir honum (Finnur Sveinsson, munnleg heimild, 24. 

mars 2014). 

Upphafskostnaður er fyrir þau fyrirtæki og stofnanir sem ætla sér  að 

starfa eftir ISO 26000 staðlinum vegna kaupa á leiðbeiningar reglum 

staðalsins um samfélagslega ábyrgð (ISO, e.d.-a).  

 

2.5 Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja á Íslandi 

Þrátt fyrir að íslensk fyrirtæki þurfi að fylgja ströngum reglum 

varðandi málefni tengd umhverfi- og samfélagi, líkt og ESB-löndin, þá 

standa Íslendingar hinum Norðurlöndum talsvert að baki þegar kemur 

að samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja (Hanna Valdís Þorsteinsdóttir, 

2009, bls. 1-2).  

Þegar kemur að samfélagslegri ábyrgð hafa fyrirtæki á Íslandi látið 

duga að veita fólki atvinnu, virða lög og reglur er lúta að 

umhverfismálum og greiða þann skatt sem þeim ber. Þau hafa þó 

reyndar látið gott af sér leiða til góðgerða- og mannúðarmála (Hanna 

Valdís Þorsteinsdóttir, 2009, bls. 1-2). 

Þær ástæður sem helst gætu legið að baki litlu frumkvæði íslenskra 

fyrirtækja í samfélagslegri ábyrgð gætu verið: 

 Íslensk fyrirtæki eru lítil og starfsemi þeirra erlendis er 

takmörkuð (og fyrirfinnst varla í þróunarríkjunum). 

 Almennt háir staðlar hvað varðar umhverfisvernd, rétt launþega 

og mannréttindi. 
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 Almennt litlar kröfur um samfélagslega ábyrgð meðal hluthafa í 

íslenskum fyrirtækjum (sem aðallega eru íslenskir) fyrir utan að 

lögum og reglum sé framfylgt. 

 Ríkjandi miðju-hægri stefna með lykiláherslu á efnahagslegan 

vöxt og minni áherslu á samfélagsmálefni og umhverfismál. 

 Ísland er utan ESB og þó að Íslendingar innleiði mikið af 

tilskipunum ESB í gegnum EES-samninginn kynnast þeir 

minna viðmiðunarreglum um samfélagslega ábyrgð, 

stefnuritum (t.d. Grænbók framkvæmdastjórnar ESB) og 

skyldri umræðu innan ESB. 

 Hneykslismál í íslenskum fyrirtækjum voru fátíð á Íslandi fram 

að hruni fjármálakerfisins árið 2008 (Hanna Valdís 

Þorsteinsdóttir, 2009, bls. 1-2). 

Ýmsar breytingar í samfélagslegri ábyrgð hafa orðið innan íslenskra 

fyrirtækja frá að Hanna Valdís skrifaði þessi orð eins og dæmi um 

nokkur íslensk fyrirtæki hér að neðan gefa til kynna. 

Umræða um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja hefur farið vaxandi 

undanfarin ár og hefur hreyft við stjórnendum fyrirtækja og stofnana á 

Íslandi líkt og annars staðar í heiminum (Steingrímur Sigurgeirsson, 

2012).  

Flestir kannast við hana í einhverju formi líkt og þegar stórfyrirtæki 

veita styrki til gróðursetningar, námsmannastyrkir eru veittir til 

framúrskarandi nemenda og veittur er stuðningur við íslenskt íþróttalíf 

svo eitthvað sé nefnt. 

„Samfélagslega ábyrg fyrirtæki vinna að eigin frumkvæði að eflingu 

samfélagsins, samþætta samfélags- og umhverfismál starfsemi sinni og 

hafa þau sjónarmið að leiðarljósi í samskiptum við hagsmunaaðila.“  

Lykilhugtakið í ofangreindri skilgreiningu er „eigið frumkvæði” því 

það er fyrirtækið sem er að sýna ábyrgð með því að gera meira en lög 

og reglur kveða á um (Finnur Sveinsson, 2012). 

Með því að fara eftir viðmiðum um samfélagslega ábyrgð leitast 

fyrirtæki/stofnanir eftir því að leggja aðal áherslu á eftirfarandi 
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málaflokka: „stjórnarhætti, mannréttindi, mannauð, umhverfismál, 

sanngjarna viðskiptahætti, vöruþróun, virðiskeðjuna, samskipti við 

viðskiptavininn og virka þátttöku í samfélaginu.“ Við val verkefna skal 

helst horfa til þeirra sem þykja álitlegust til styrktar innviðum 

fyrirtækisins og samkeppnisstöðu þess (Finnur Sveinsson, 2012).  

Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja snýr að mörgum þáttum og var 

fyrirtækið Eþikos stofnað árið 2008 til að stuðla að eflingu 

samfélagslegrar ábyrgðar fyrirtækja og stofnana á Íslandi. Var það gert 

með stuðningi nokkurra stórra félaga á Íslandi, ásamt 

Utanríkisráðuneytinu. Markmiðið var að aðstoða fyrirtæki sem hafa 

áhuga á að takast á hendur ábyrgð gagnvart mannréttindum, umhverfi 

sínu og samfélagi (Eþikos, e.d.). Upp úr þessu samstarfi slitnaði 

einhverjum árum síðar (Finnur Sveinsson, munnlegt viðtal, 24. mars 

2014). 

Árið 2011 er fyrirtækið Festa stofnað og eitt af markmiðum þess er að 

fyrirtæki landsins taki upp stefnu í samfélagslegri ábyrgð og innleiði 

hana, ásamt því að vekja þau til vitundar um mikilvægi hlutverks þeirra 

í málaflokknum. Í því felst að fyrirtæki og stofnanir taki ábyrga afstöðu 

og sinni sínu starfi með jákvæðum afleiðingum fyrir fólk og umhverfi. 

Eins og áður hefur komið fram hefur þó nokkur breyting orðið á 

skilningi hugtaksins, þar sem í fyrstu var litið á það sem framlag til 

góðgerðarmála. Í dag snýr þetta aftur á móti að öllum þáttum starfsemi 

fyrirtækja á einhvern hátt. Líkt og hefur verið drepið á hér áður þá eru 

lykilhugtök í því sambandi viðskiptasiðferði, vinnuvernd, 

umhverfismál, aðgerðir gegn spillingu og mannréttindi (Festa, e.d.-b). 

Fyrirtæki hafa kost á að gerast félagsaðilar að Festu til aðstoðar við 

innleiðingu samfélagslegrar ábyrgðar eftir því sem hverju fyrirtæki 

hentar. Meðal þeirra fyrirtækja eru til dæmis Landsbankinn og 

Landsvirkjun (Festa, e.d.-a). 

Mörg stærri fyrirtæki á Íslandi hafa innleitt stefnu um samfélagslega 

ábyrgð, má þar nefna Sorpu, Landsbankann og Landsvirkjun og útfæra 

þau hana á mismunandi hátt, enda er hugtakið æði víðtækt og hægt að 

leggja það út á marga vegu.   
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Sorpa: 

Sorpa er dæmi um eitt þeirra fyrirtækja sem hefur mótað ákveðna 

stefnu í samfélagslegri ábyrgð fyrirtækisins. Fyrirtækið leggur mikla 

áherslu á samfélagslega ábyrgð sem felst í að starfa í sátt við fólk og 

umhverfi, auk þess að stuðla að sjálfbærum gildum í samfélaginu. Hún 

byggir á nokkrum lykilatriðum sem eru umhverfi og lífríki, 

viðskiptavinir, starfsmenn og vellíðan þeirra og velferð samfélagsins í 

heild (Sorpa, e.d.). 

Landsbankinn: 

Stefnu Landsbankans er skipt upp í fimm yfirflokka: 

 Viðskiptavinurinn. 

 Mannauður. 

 Samskipti við birgja og sala eigna. 

 Stuðningur við samfélagið. 

 Umhverfismál. 

Allir þessir þættir eiga að vinna saman að því að tryggja samfélaginu 

og hluthöfum bankans ávinning með samþættingu ofangreindra 

málaflokka (Landsbankinn, 2011). 

Landsvirkjun: 

Landsvirkjun skilgreinir samfélagslega ábyrgð á eftirfarandi hátt: 

„Í okkar huga er það samfélagsleg ábyrgð Landsvirkjunar að skapa arð, 

fara vel með auðlindir og umhverfi og stuðla að því að þekking og 

jákvæð áhrif af starfsemi fyrirtækisins skili sér til samfélagsins.“ 

(Landsvirkjun, e.d.-a). 

Einnig er fyrirtækið sífellt að þróa tæknibúnað þannig að þær auðlindir 

sem fyrirtækið nýtir séu nýttar á sem sjálfbærastan og hagkvæmastan 

hátt (Landsvirkjun, e.d.-b). 
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Margt er því sameiginlegt með áherslum ofangreindra fyrirtækja í 

samfélagslegri ábyrgð þeirra: 

 Huga vel að viðskiptavinum sínum. 

 Huga vel að umhverfismálum, lífríki og að fara vel með 

auðlindir. 

 Huga að velferð samfélagsins. 

 Huga að starfsfólki sínu og vellíðan þess. 

Einnig kemur fram hjá þeim að meðal markmiða er að skapa 

ásættanlegan arð og að eiga í góðu samskipti við birgja. 

Mikilvægur hluti umhverfismála snýr að þeirri framtíð sem við getum 

haft áhrif á með því að huga að sjálfbærni og sjálfbærri þróun auðlinda 

jarðar með vilja í verki til samfélagslegrar ábyrgðar. 

 

2.6 Sjálfbær þróun  

Sjálfbær þróun er hugtak sem birtist upphaflega árið 1987 í skýrslu 

Sameinuðu þjóðanna og kölluð er Bruntlandskýrslan en heiti hennar er, 

Our Common Future (Sikdar, 2009, bls. 34). 

Ein skilgreining á sjálfbærri þróun er: „Mannleg starfsemi sem 

fullnægir þörfum samtímans án þess að draga úr möguleikum 

framtíðarkynslóða til að fullnægja sínum þörfum.“ (UN Documents, 

1987, bls. 16). 

Sjálfbær þróun vísar í að samþætta efnahags-, félags- og umhverfislega 

þætti. Þessum þáttum tengjast þær ákvarðanir sem stjórnvöld, fyrirtæki, 

félagasamtök og einstaklingar taka (Sjálfbærni.is, e.d.). 

Samtímis því sem stefnt er að efnahagsvexti og félagslegri velferð er 

mikilvægt að fyrirtæki leitist við að vernda umhverfið og 

náttúruauðlindir jarðar eins og kostur er (Umhverfisráðuneytið, 2006, 

bls. 8). 

Það er ekki að ástæðulausu að áhyggjur fara vaxandi varðandi 

náttúruauðlindir jarðarinnar. Gert er ráð fyrir að jarðarbúum eigi eftir 
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að fjölga úr sjö milljörðum í níu milljarða árið 2050. Það mun auka 

álag á náttúruauðlindir jarðarinnar. Sjálfbærni er ætlað að skapa 

mannsæmandi lífskjör núverandi kynslóðar án þess að rýra auðlindir 

vegna þarfa komandi kynslóða. Í því felst að leita þarf betri leiða en 

gert er í dag. Því þarf að svara spurningum á borð við þessar: 

 Er hægt að veita öllum aðgengi að hreinni orku og tryggja að 

sú orkuframleiðsla stuðli ekki að loftslagsbreytingum? 

 Er hægt að tryggja matvælaöryggi þannig að allir hafi aðgengi 

að vatni, mat og næringu? 

 Er hægt að tryggja að samgöngukerfi framtíðarinnar valdi ekki 

of miklum þrengslum og mengun? 

 Er hægt að tryggja að höf heimsins verði ómenguð og að lífríki 

sjávar sé ekki ógnað af mengun og loftslagsbreytingum? 

Ef lausnir finnast við þessum krefjandi verkefnum er það góð byrjun á 

þeirri framtíð sem við viljum sjá (United Nations, e.d.). 

 

2.6.1 Sjálfbærni 

Út frá sjónarhóli fyrirtækja er skilgreining á sjálfbærni sú að gæta þess 

að möguleikar framtíðarhagsmunaðila skerðist ekki við það að uppfylla 

beinar og óbeinar þarfir núverandi hagsmunaaðila (Schrettle, Hinz, 

Scherrer-Rathje, og Friedli, 2014, bls. 73). 

Fyrst og fremst er það samþætting þriggja stoða ábyrgs rekstrar sem 

leiða eiga til sjálfbærni. Efnahagsvöxtur, verndun umhverfisins og 

félagsleg velferð og jöfnuður. Sjálfbærni er þrengri skilgreining en 

sjálfbær þróun þar sem hún táknar sjálfbærni stefnu fyrirtækja og er 

notuð í ákveðnum atvinnugreinum eða vegna einstakra verkefna 

(Sjálfbærni.is, e.d.). 

Sökum loftslagsbreytinga og ágengni í mikilvægar náttúruauðlindir 

hefur áhugi stjórnenda fyrirtækja á sjálfbærni og áhyggjur sem þessu 

tengjast farið vaxandi. 
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Vegna þessa hafa hagsmunaaðilar fyrirtækja þurft að endurskilgreina 

væntingar sínar. Fyrirtæki verða því að huga að breytingum á 

virðiskeðju sinni vegna nauðsynjar þess að gæta að verndun umhverfis- 

og náttúruauðlinda. 

Sjálfbærni er ætlað að vera í stöðugri mótun og endurskoðun sökum 

þeirra öru breytinga sem eiga sér stað í umhverfi okkar. Til þess þurfa 

stofnanir að setja sér markmið, móta og innleiða stefnu í 

grunnskipulagi stofnunarinnar og mæla frammistöðu og árangur þeirrar 

stefnu (Global Reporting Initiative, e.d.). 

Í skýrslu Umhverfis- og auðlindaráðuneytisins (2013) segir að sjálfbær 

neysla sé lykilhugtak í umhverfisumræðunni. Hún felur meðal annars í 

sér að hægt sé að auka velsæld án þess að ganga á náttúruauðlindir. 

Helstu áherslur þess eru: 

 Betri vörur og þjónusta með minna álagi á umhverfið vegna 

notkunar orku, hráefna eða hættulegra efna. 

 Hreinni skilvirkari og samkeppnishæfari framleiðsluferlar. 

 Breyttar neysluvenjur sem leiða til minna álags á umhverfið 

(Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2013 , bls. 66). 

Í júnímánuði árið 1997 var haldin ráðstefna um umhverfismál á 

Egilsstöðum þar sem fjallað var um sjálfbærni sveitarfélaga á Íslandi 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.-b). 

Samkomulag var gert ári síðar á milli Sambands íslenskra sveitarfélaga 

og umhverfisráðuneytis um að ráða verkefnisstjóra, Stefán Gíslason, til 

að veita sveitarfélögunum ráðgjöf og auka sjálfbærni þeirra (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, e.d.-b).  

Í kaflanum um Staðardagskrá 21 hér að neðan er hluti úr skýrslu 

Stefáns um upphaf og endalok á samstarfi umhverfisráðuneytisins og 

Sambands íslenskra sveitarfélaga um Staðardagskrá 21. 

 

  



             

 17 

2.6.2 Staðardagskrá 21 

Hugtakið Staðardagskrá 21 á Íslandi stendur fyrir sjálfbærni 

sveitarfélaga á Íslandi og snýr að umhverfisáætlunum sveitarfélaga í 

samstarfi við Umhverfisráðuneytið (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 

1998).  

Sett var fram áætlun á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna 1992 er vera 

skyldi verkefnaskrá fyrir heiminn í heild sinni. Er hún fyrst og fremst 

velferðaráætlun sem snýr að umhverfismálum en er einnig ætlað að 

taka tillit til efnahagslegra og félagslegra þátta.  

Samþykki Ríóráðstefnunnar um Staðardagskrá 21 (e. Local Agenda 

21) gekk út á að vinna að áætlun hvers samfélags með íbúum allra 

sveitarfélaga hvar sem er í heiminum ásamt atvinnulífi og 

félagssamtökum þeirra sveitarfélaga (Samband íslenskra sveitarfélaga, 

e.d.-a). 

Þó nokkur sveitarfélög á Íslandi tóku þátt í að móta eigin stefnur og 

áætlanir samkvæmt Staðardagskrá 21 (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, e.d.-b). 

Í skýrslu Stefáns Gíslasonar (2010) segir: 

Staðardagskrárstarfið á Íslandi hófst fyrir alvöru með 

ráðningu verkefnisstjóra á vegum umhverfisráðuneytisins 

og Sambands íslenskra sveitarfélaga í byrjun október 

1998, en árið áður höfðu þátttakendur í 

umhverfisráðstefnu á Egilsstöðum orðið sammála um að 

beina því til Sambandsins og ráðuneytisins að ráða 

„sérstakan starfsmann sem sinnir eingöngu ráðgjöf við 

sveitarstjórnir og umhverfisnefndir á sviði 

umhverfismála“. Þetta samstarf ráðuneytisins og 

Sambandsins um Staðardagskrá 21 á landsvísu stóð óslitið 

í rúm 11 ár, en lauk í árslok 2009 eftir að ljóst varð að ekki 

voru forsendur fyrir endurnýjun samninga milli aðila um 

áframhaldandi samstarf að verkefninu. 
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Í þessum kafla var greint frá upphafi hugtaksins um samfélagslega 

ábyrgð fyrirtækja og hvernig það hefur þróast og breyst í tímans rás. 

Sagt var frá gagnrýni Milton Friedman á hugmyndafræði hugtaksins. 

Hagsmunaaðilakenningunni og pýramídakenningu Carroll voru gerð 

skil auk þess sem ISO 26000 staðallinn var skilgreindur. 

Samfélagsleg ábyrgð á Íslandi var skoðuð og útfærsla nokkurra 

íslenskra fyrirtækja á þeirri stefnu í sinni starfsemi. Að endingu var 

fjallað um og gerð skil á sjálfbærri þróun, sjálfbærni og Staðardagskrá 

21. 

Í næsta kafla verður fjallað um hvort umbúðir séu auðlindir eða 

úrgangur og hvaða leiðir eru í boði til að koma þeim frá sér með 

hagsmuni umhverfisins að leiðarljósi. 
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3 Eru umbúðir auðlind eða úrgangur? 

Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga samþykkti í byrjun árs 2009 

stefnumótun í úrgangsmálum. Helstu áherslur voru fólgnar í sjálfbærri 

meðhöndlun úrgangs og auknum samskiptum og samvinnu. Henni er 

ætlað að taka mið af aðstæðum hér á landi og að sveitarfélögin hafi 

aðkomu að undirbúningi lagasetninga eins og innleiðingu 

rammatilskipunar ESB um úrgang. Sveitarfélögin þurfa einnig að 

fjárfesta skynsamlega í fjárfestingum tengdum úrgangsmálum og gæta 

þess að gjaldtaka þeirra vegna sorphreinsunar endurspegli raunkostnað 

(Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2013, bls. 14). 

Á vormánuðum árið 2005 var haldinn ráðherrafundur í Tokyo í Japan. 

Markmið þess fundar var að hleypa af stokkunum verkefninu 3Rs sem 

hafði árinu áður verið samþykkt á leiðtogafundi G8 ríkjanna. Tilgangur 

verkefnisins er að draga úr úrgangi, endurnýta og endurvinna 

nýtanlegar auðlindir og vörur. Með því að draga úr úrgangi er horft til 

þess að velja hluti með það til hliðsjónar að þeir skapi sem minnstan 

úrgang eftir notkun. Endurnýting felst í því að nota hluti eða hluta 

þeirra eins oft og hægt er. Endurvinnsla breytir úrgangi í auðlindir 

(Ministry of the Environment, e.d.). 

Í neyslusamfélögum nútímans er nauðsynlegt að huga að verndun 

náttúruauðlinda og hvernig þeim sé best viðhaldið. Það er því ekki að 

ástæðulausu að markaðsfræðingar leggja meiri áherslu á umhverfisleg 

áhrif þeirra umbúða sem vörum er pakkað í. Einnig er mismunandi 

hvaða vöruflokka er um að ræða, hvort það eru kaup sem endast til 

lengri tíma líkt og bílar eða fatnaður eða matvara. Allar þessar vörur 

eiga sinn endingartíma og því er mikilvægt að gera sér grein fyrir því 

hvernig hægt er að losa sig við þær að notkun lokinni. Því eru mörg 

lönd farin að leggja mikla áherslu á endurvinnslu, endurnýtingu með 

verndun náttúruauðlinda að markimiði, ekki síst þar sem jarðarbúum 

fer ört fjölgandi sem leiðir til aukinnar verslunar (Olson og Peter, 2010, 

bls. 270). 
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3.1 Umbúðir 

Í neyslusamfélagi nútímans skipa umbúðir sífellt hærri sess en áður. 

Það er því mikilvægt að hafa í huga, þegar verslað er, hversu miklu 

máli magn þeirra hefur í framhaldinu, því að lokaákvörðun varðandi 

umbúðir er hvernig skuli fara með þær að að neyslu lokinni. Aukin 

krafa er, með tilliti til umhvefisþátta, að umbúðir séu flokkaðar og 

þeim skilað til endurvinnslu í eins miklum mæli og kostur er. 

Í reglugerð um meðferð umbúða og umbúðaúrgangs nr. 609/1996 segir 

í 1. grein: 

Markmið þessarar reglugerðar er að tryggja að 

umbúðaúrgangur hafi sem minnst skaðleg áhrif á 

umhverfið. Jafnframt er það markmið reglugerðarinnar að 

draga úr því magni umbúða sem er fargað, að minnka 

heildarrúmmál umbúða, að koma í veg fyrir myndun 

umbúðaúrgangs og að stuðla að endurnotkun umbúða og 

endurnýtingu umbúðaúrgangs (Stjórnarráð Íslands,1996). 

Umbúðum er ætlað að verja vöru á leið hennar frá framleiðanda til 

neytenda. Þær eiga einnig að vera aðlaðandi fyrir neytandann til að 

auka líkur á sölu vörunnar (Olson og Peter, 2010, bls. 393).  

Umbúðir eru nauðsynlegar en reynt er að hafa þær vistvænar og 

endurnýtanlegar til að sporna við umhverfismengun. Árið 1989 var fest 

í lög á Alþingi að greiða skilagjald fyrir einnota umbúðir sem lið í 

þessari stefnu (Matvælastofnun, e.d.). 

Fyrirtæki eru sífellt að leita leiða til að minnka magn umbúða ekki síst 

vegna umfangs og kostnaðar. Árið 2009 náði fyrirtækið Wall-Mart að 

skera niður bæði í umbúðum og í flutningskerfi sínu, þannig náðist um 

200 milljón dollara sparnaður þrátt fyrir aukinn flutning á vörum. Þar 

að auki hefur nýsköpun við eyðingu plasts í verslunum leitt til mikils 

sparnaðar vegna minnkandi losunar þeirra efna til landfyllingar (Porter 

og Kramer, 2011, bls. 68-69).  
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3.2 Úrgangur 

Það má skilgreina úrgang á þann hátt að hann falli ekki undir rusl nema 

hann sé óflokkaður (Umhverfisstofnun, e.d.). 

Öll neysla veldur úrgangi sem skapar á þann hátt afgangshráefni, 

eitthvað sem ekki er hægt að nýta eða að við ákveðum að nota ekki. 

 Úrgangur er afgangs hráefni. 

 Hráefni í notkun eru verðmæti. 

 Hráefni sem úrgangur er mengun. 

Úrgangur er eitthvað sem ekki verður nýtt aftur, en það táknar þó ekki 

að kostir efnisins hafi breyst á nokkurn hátt. Það er því nauðsynlegt að 

hugsa um framtíðarmöguleika hráefnisins í stað einstaklings 

þarfarinnar. Heimurinn er lokað kerfi og því ber að varast að henda 

endurvinnanlegu hráefni í blandaðan úrgang því þannig verður stöðugt 

gengið á auðlindir jarðarinnar til að sækja nýtt hráefni 

(Umhverfisstofnun, e.d.). 

„Með því að draga eftir föngum úr notkun umbúða má draga úr 

umbúðaúrgangi og með því að flokka umbúðaúrganginn má vinna 

mikið af honum aftur eða endurnýta á annan hátt.“ (Matvælastofnun, 

e.d.). 

Það sem ekki er flokkað og fer í ruslatunnu heimilanna endar að lokum 

á einn eða annan hátt í náttúrunni. 

 

3.3 Endurvinnsla  

Endurvinnslu er hægt að skipta niður í tvennt og eru báðir þættir álíka 

mikilvægir. Nauðsynlegt er að endurvinna til að skaðleg efni endi ekki 

í náttúrunni og við það lengist líftími þeirra hluta sem endurvinnanlegir 

eru (Umhverfisstofnun, e.d.). Ál er gott dæmi um hentugt og hagkvæmt 

efni til endurvinnslu því við endurvinnslu þarf aðeins 5% af þeirri orku 

sem notuð er við frumvinnslu þess, enda gengur álið undir heitinu 

græni málmurinn. Endurvinnsla á áldós tekur um 60 – 80 daga og 
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dregur það úr sóun og mengun þar sem það tekur áldósina um 200 ár 

að leysast upp í umhverfinu. Plast sem er úr PET efni (e. polyethylene 

terephthalate) er notað í nær allar einnota drykkjarflöskur. Það hefur 

þann eiginleika að vera að fullu endurvinnanlegt, en þann ókost að í 

umhverfinu getur það tekið allt að 450 ár að leysast upp 

(Endurvinnslan, e.d.). 

Mikilvægi endurvinnslu þessara efna ætti því að vera augljós og 

hvatning til þeirrar nauðsynjar sem endurvinnslan er. 

 

3.4 Endurnýting 

Að endurnýta hluti felur í sér að nota þá aftur. Í stað þess að henda 

hlutum ætti að endurnýta þá frekar, þá er verið að vernda auðlindir og 

orku sem annars færi til framleiðslu nýrrar vöru (Go Green, 2012, bls. 

13). 

Hægt er að koma hlutum til endurnýtingar á margan og mismunandi 

hátt. Til dæmis er hægt að skila fatnaði til Rauða Krossins sem kemur 

honum í umferð þar sem þörf er fyrir slíkt, húsgögnum er hægt að skila 

inn á nytjamarkaði Sorpu og Góða hirðinn þar sem hlutirnir eignast 

framhaldslíf hjá nýjum eigendum. Í um 20 ár hefur Góði hirðirinn í 

samvinnu við líknarfélög og íbúa höfuðborgarsvæðis unnið að þessu 

verkefni og forðað hlutum frá urðun til endurnýtingar. Markmiðið er að 

draga úr sóun samtímis því að láta gott af sér leiða (Sorpa, e.d.).  

Þarft átak var framkvæmt í lok árs 2013 á vegum Grænnar framtíðar í 

samstarfi við Símann og Póstinn þar sem söfnunarpokar voru sendir 

inn á hvert heimili landsins. Tilgangurinn var að heimilin skiluðu til 

baka gömlum og ónýtum farsímum sem komnir voru úr umferð. Úr 

tækjunum er hægt að endurvinna og endurnýta íhluti til framleiðslu 

nýrra raftækja. Er þessi liður einn af mörgum í að sporna við að gengið 

sé á afurðir jarðarinnar (Græn framtíð, e.d.). 
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3.5 Minnkun á magni 

Hægt er að lágmarka þau áhrif sem umbúðir hafa á umhverfið með því 

að draga úr notkun þeirra og velja vöru eftir stærð og umfangi 

pakkninga. Með því móti er hægt að lágmarka það heimilissorp sem fer 

til flokkunar og á þann hátt fá framleiðendur einnig vísbendingu um 

hvernig pakkningar neytendur vilja (Matvælastofnun, e.d.). Hér geta 

sveitarstjórnir gengið á undan með góðu fordæmi með vistvænum 

innkaupum og innleitt þau í allar sínar deildir. Á þann hátt gæti það 

verið fordæmi sem smitast út í samfélagið því víða þjóna birgjar 

sveitarfélagsins einnig, að einhverju leyti, fyrirtækjum og almenningi 

svæðisins. Þar að auki er áhrifarík leið sveitarfélaga að fræða íbúa og 

fyrirtæki um mikilvægi þess að draga úr myndun úrgangs, huga þarf þó 

vel að innihaldi og formi fræðslunnar eigi hún að skila tilætluðum 

árangri (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2013, bls. 61). 

Hér að ofan hefur verið fjallað um umbúðir sem auðlind eða úrgang og 

í framhaldi þess var getið um hvaða leiðir eru til staðar þegar varan er 

orðin að sorpi og skila þarf því frá sér. Þar eru nefndir möguleikarnir 

endurvinnsla, endurnýting og einnig minnkun á magni umbúða við 

innkaup til að draga úr vandamálinu. 
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4 Aðferðafræði 

Þessi kafli fjallar um þá aðferðafræði sem notuð var við framkvæmd 

rannsóknarinnar til að leita svara við rannsóknarspurningu 

verkefnisins. Notast var við megindlegar (e. quantitative) og 

eigindlegar (e. qualitative) rannsóknaraðferðir.  

Rannsóknarspurningin sem leitast er við að svara er: 

 Hver eru viðhorf og hver er áhugi íbúa Vopnafjarðar til 

sorpflokkunar og endurvinnslu? 

Undirspurningar rannsóknarinnar eru: 

 Hvaða fyrirkomulag vilja Vopnfirðingar í sorphirðumálum? 

 Á hvern hátt getur sveitarfélagið mætt kröfum íbúa í þessum 

málaflokki? 

 

4.1 Megindleg rannsókn 

Í megindlegri rannsókn er safnað tölfræðilegum upplýsingum sem eru 

mældar og taldar. Þær aðferðir sem slík rannsókn byggir á eru til að 

mynda tilraunir, kannanir, lokuð viðtöl og úrvinnsla á fyrirliggjandi 

gögnum. Þau tól og tæki sem vinna má með geta verið atriðaskrár, 

gátlistar og spurningalistar (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 221). 

Með því móti er hægt að greina hvernig hópar tengjast auk þess sem 

aðferðin sýnir meðaltal og dreifingu gagnanna. Mikilvægt er að hafa 

úrtakið það stórt að bera megi saman þá hópa sem mældir eru á 

trúverðugan máta. Niðurstaða gagnanna á að leiða til þess að sanna eða 

afsanna þá tilgátu er sett hefur verið fram í kjölfar 

rannsóknarspurningar (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 222). 

Galli við megindlega rannsókn er að ekki er hægt að fá innsýn í 

hugarheim svarenda og þann skilning sem hægt væri að ná fram með 

eigindlegri aðferð, þannig vigta aðferðirnar hvor á móti annarri. Dýptin 

er meiri í eigindlegum rannsóknum á móti meiri breidd í megindlegum 

rannsóknum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 228). 
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4.2 Eigindleg rannsókn 

Við eigindlega rannsókn er stuðst við lítið úrtak og þarf það ekki að 

vera fulltrúi þýðis rannsóknarinnar. Rannsakendur lýsa reynslu sinni og 

þekkingu á viðfangsefninu. Þær aðferðir sem stuðst er við eru til dæmis 

rýnihópar, opin viðtöl, vettvangsathugun og þátttakendaathugun. 

Markmiðin geta verið að þróa hugtök eða lýsa flóknum veruleika. Þau 

tæki og tól sem nýtast við eigindlega rannsókn eru meðal annars tölvur 

og upptökutæki (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 220-221). 

 

4.3 Framkvæmd rannsóknar 

Við framkvæmd rannsóknarinnar var bæði notast við megindlega og 

eigindlega aðferð, ásamt því að frumgagna var aflað með viðtölum við 

einstaklinga sem gátu mögulega gefið rannsókninni meira vægi.  

Spurningalisti (sjá viðauka 1) var sendur til íbúa Vopnafjarðar bæði í 

þéttbýli og dreifbýli í formi póstkönnunar, var viðkomandi umslag 

merkt húsráðanda hvers heimilis án þess að skilgreina viðtakanda 

nokkru nánar. Úrtakið og þýðið er þannig það sama í þessari rannsókn. 

Spurningalistinn samanstóð af 16 spurningum, þar af innihélt ein þeirra 

tíu fullyrðingar sem svara átti á fimm þrepa Likert-kvarða. 

Likert-kvarðinn er þannig uppbyggður að fullyrðingar eru settar fram 

og svarendur beðnir um, í þessu tilfelli, að velja á milli fimm 

svarmöguleika. Þeir svarmöguleikar geta verið: 

1. Mjög sammála. 

2. Frekar sammála. 

3. Hvorki né / hlutlaus. 

4. Frekar andvígur.  

5. Mjög andvígur. 

Á þennan hátt hafa svarendur aðeins einn valkost og á því að vera 

auðvelt og fljótlegt að svara spurningunum (McDaniel og Gates, 2008, 

bls. 265-267). 
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Almennt var um lokaðar spurningar að ræða, en þó innihéldu tvær 

þeirra einn opinn svarmöguleika. Að lokum voru tvær síðustu 

spurningarnar með opnum svarmöguleika. 

Í kynningarbréfi spurningarkönnunarinnar (sjá viðauka 1) var greint frá 

því að markmið könnunarinnar væri að kanna viðhorf og áhuga 

Vopnfirðinga til sorpflokkunar og endurvinnslu sorps. Auk þess var 

nefnt í bréfinu hvort sveitarfélagið gæti haft áhrif til að auka áhuga 

almennings á þátttöku flokkunar og þá með hvaða móti. Tekið var fram 

að ekki tæki lengri tíma en fimm til tíu mínútur að svara könnuninni og 

aðeins ætti að merkja við einn svarmöguleika hverrar spurningar. 

Þátttaka var valfrjáls, gögnin voru nafnlaus og ekki rekjanleg á neinn 

hátt. Til að auka líkur á þátttöku hjá íbúum þéttbýlisins var þeim 

tilkynnt í bréfinu að gengið yrði í hús dagana 14. – 16. mars og þeim 

boðið að skila könnuninni í innsiglaðan kassa. Könnunin var send út í 

þéttbýlið 8. mars en í dreifbýlið 10. mars, gefinn var frestur til 18. mars 

til skila á könnuninni. Fjöldi heimila í póstnúmerinu 690 Vopnafjörður 

eru 260 heimili (Pósturinn, e.d.) og var það fjöldi útsendra 

spurningalista. Svör bárust frá 185 heimilum sem er 71 % svarhlutfall. 

Í samantekt nokkurra póstkannana kemur í ljós að svarhlutfall slíkra 

kannana er á bilinu 33 – 75% (Nulty, 2008, bls. 303). Svarhlutfall á 

bilinu 50 – 70% þykir mjög ásættanlegt og mjög erfitt getur reynst að 

ná hærra svarhlutfalli nema með miklum tilkostnaði (Nulty, 2008, bls. 

308). 

Við ítrekun í þéttbýlinu var gengið í hús dagana 14. – 16. mars eins og 

kom fram í kynningarbréfi (sjá viðauka 1). Ef ekki var svarað á 

heimilinu var skilin eftir tilkynning/áminningarbréf (sjá viðauka 2). Í 

dreifbýlið var send út ítrekun (sjá viðauka 2) í pósti föstudaginn 16. 

mars. 

Til er rannsókn frá haustinu 2006 sem kannar meðal annars viðhorf 

Íslendinga til endurvinnslu á sorpi og var samstarfsverkefni nokkurra 

fyrirtækja og stofnana (Fenúr, 2007). 
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Þegar spurningalistinn var saminn var ofangreind rannsókn höfð til 

hliðsjónar við samningu spurninga að hluta til. 

Fyrr greind rannsókn var framkvæmd af Félagsvísindastofnun Háskóla 

Íslands og sneri bæði að viðhorfi og ástæðu sóunar og einnig að 

viðhorfi til sorpflokkunar og er það úr þeim hluta rannsóknarinnar sem 

þessi könnun byggir að hluta til á (Einar Mar Þórðarson, Fanney 

Þórisdóttir og Friðrik H. Jónsson, 2006). 

Við rannsóknina var gagna einnig aflað með viðtölum, en með því móti 

hafa viðmælandi og rannsakandi beint orðsamband sín á milli. Hentugt 

er að nota viðtal þegar það er talið sterkasta tækið við svörun 

rannsóknarspurningar (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 67). 

Einstaklingsviðtöl geta bæði verið stöðluð og óstöðluð (Helga 

Jonsdóttir, 2003, bls. 68).  

Óstöðluð viðtöl eru hentug á þann hátt að þau eru ólík eftir 

viðmælendum, þó um sama viðfangsefni sé að ræða. Með því móti er 

leitast eftir að ná fram mörgum og mismunandi sjónarmiðum 

viðmælanda (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 74). 

Til að viðtöl skili tilætluðum árangri er nauðsynlegt að leggja áherslu á 

tvö þýðingarmikil atriði, virka hlustun og samhyggð með þeim sem 

rætt er við, en þau atriði eiga sterka samleið (Helga Jónsdóttir, 2003, 

bls. 75). 

Galla má þó finna við viðtalsaðferðina. Til dæmis er erfitt að greina ef 

lítill munur er á skoðunum, sem aftur á móti kemur skýrar fram í 

megindlegri aðferð. Þátttakendur eigindlegra rannsókna eru í sumum 

tilfellum ekki heldur málpípur þess hóps sem rannsóknarefnið snýr að 

og áhuga hafa á viðfangsefninu (McDaniel og Gates, 2008, bls. 136). 

Viðtöl voru tekin við eftirtalda aðila og voru þau í öllum tilfellum 

óstöðluð og fjölluðu um skilgreiningu og framkvæmd samfélagslegrar 

ábyrgðar í umhverfismálum, sem og flokkun og endurvinnslu hvers 

fyrirtækis eða stofnunar eftir því sem við átti: 

 Aðalbjörn Björnsson, skólastjóri Vopnafjarðarskóla. 
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 Finnur Sveinsson, samfélagsleg ábyrgð, Landsbankinn. 

 Freyr Ævarsson, verkefnastjóri umhverfismála Fljótsdalshéraðs. 

 Helgi Pálsson, rekstrarstjóri Gámaþjónustu Norðurlands. 

 Hilmar Jósefsson, yfirmaður þjónustumiðstöðvar  

Vopnafjarðarhrepps. 

 Sandra Konráðsdóttir, leikskólastjóri Brekkubæjar. 

 Þorsteinn Steinsson, sveitarstjóri Vopnafjarðarhrepps. 

Auk þess var sendur tölvupóstur með nokkrum spurningum til Freys 

Ævarssonar, Helga Pálssonar og Þorsteins Steinssonar sem laut að 

flokkun sorps og fyrirkomulagi sorphirðumála. Var honum fylgt eftir 

með símtali að gefnum nokkurra daga fresti. 

 

4.3.1 Aðrar gagnaöflunaraðferðir 

Auk fyrrgreindra aðferða var gagna aflað í gegnum staðarnet 

Háskólans á Akureyri en með því er meðal annars hægt að nálgast 

ritrýndar greinar úr fjölda fræðirita. 

Einnig býður veraldarvefurinn upp á margvíslega möguleika við 

upplýsingaleit, til dæmis að heimasíðum fyrirtækja og var stuðst 

talsvert við þá aðferð auk þess að sækja upplýsingar víðar með þeim 

hætti. 

 

4.3.2 Annmarkar rannsóknar 

Ábending um galla varðandi uppsetningu spurningalistans kom fram 

eftir á, hún fólst í ónákvæmu orðalagi sem valdið gat misskilningi. 

Sneri hún að spurningu sex „um menntun“ að í stað þess að bjóða upp 

á valmöguleikana „framhaldsskólanám“ og „háskólanám“ hefði verið 

greinilegra að nota þess í stað „framhaldsskólapróf“ og „háskólapróf.“ 

Þannig var hægt að svara þessum möguleikum án þess að viðkomandi 

hafi lokið viðkomandi prófi og því gefur svarið ekki nákvæmlega til 

kynna það sem leitað er eftir. 
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Í kynningarbréfi stóð meðal annars að aðeins ætti að merkja við einn 

svarmöguleika við hverri spurningu. Ef til vill hefði verið betra að láta 

þessa athugasemd vera við hverja spurningu listans. Við spurningu sex, 

um menntun, bárust nokkur svör þar sem merkt var í fleiri en einn reit. 

Hærri gráðan var látin ráða við úrvinnslu gagna í þeim tilfellum, þar 

sem svarendur svöruðu bæði framhaldsskólanám verklegt og 

framhaldsskólanám bóklegt var tekin sú ákvörðun að láta verklega 

námið gilda. Ástæða þess var það álit að um verkmenntaskólanám væri 

að ræða og það jafnframt talið vera bóklegt nám og þess vegna væri 

merkt við báða svarmöguleika. Hér hefði mátt gæta betur að 

svarmöguleikum. Örfá svör bárust þar sem sambúðarfólk svaraði 

sameiginlega og merkti við bæði kyn og einnig hvort í sinn 

aldurshópinn. Þessi svör voru meðhöndluð sem „missing“ í SPSS 

tölfræðiforritinu, sem notað var við úrvinnslu gagna og er forritið skýrt 

nánar hér að neðan. 

 

4.3.3 Úrvinnsla gagna  

SPSS (e. Statistical Package for the Social Scieences) er tölfræðiforrit 

sem gagnast við úrvinnslu ganga ekki síst í félagsvísindum (Einar 

Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005, bls.15). 

„Til að nýta sér kosti þess er gagnlegast að hafa yfirlit aðgerða í því, 

hvar þær eru framkvæmdar og hvernig. Þetta er ekki ólíkt 

skipulagningu ferðalags á framandi slóðir.“ (Einar Guðmundsson og 

Árni Kristjánsson, 2005, bls. 17). 

Með þeirri samlíkingu er átt við að betra geti verið að kynna sér hlutina 

og skipuleggja vel áður en lagt er af stað í ferðalag, í þessu tilfelli 

ritgerðarvinnu. 
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5 Vopnafjarðarhreppur 

Í þessum kafla verður litið á samfélagslega ábyrgð sveitarfélagsins 

Vopnafjarðarhrepps gagnvarp sorphreinsunar- og endurvinnslumálum 

og hvernig grunn- og leikskóli sveitarfélagsins tengjast þeim. 

Einnig verður stuttlega gerð grein fyrir hlutverki safnstöðvar 

sveitarfélagsins, sagt frá upphafi þess flokkunarkerfis sem unnið er 

eftir og hvaða árangri það hefur skilað. Skoðað er hvað verður um 

flokkað sorp og hvernig þjónustuaðilinn Gámaþjónusta Norðurlands 

ehf. vinnur úr því þegar sorpið hefur borist í þeirra hendur. Í lok 

kaflans er litið á magn nokkurra umbúðaflokka sem sendir eru í 

endurvinnslu. 

 

5.1 Samfélagsleg ábyrgð sveitarfélagsins 

Eitt af þeim verkefnum sem stjórnendum sveitarfélaga ber að starfa að 

er samfélagsleg ábyrgð sem felst meðal annars í skilningi á því hvað er 

rétt og hvað er rangt. Með því að fylgja því eftir öðlast þeir traust 

íbúanna, en til að það geti orðið þarf starf þeirra að vera fyrir opnum 

tjöldum bæði út á við og í innra starfi (Samband íslenskra sveitarfélaga, 

2011, bls. 4). 

Samfélagsleg ábyrgð sveitarfélaga í umhverfismálum er margvísleg, en 

þeim ber að sjá um meðhöndlun úrgangs sem felst aðallega í því að 

hirða sorp og eyða þeim úrgangi sem ekki er nýtanlegur. Þetta er hluti 

þess að landsmönnum séu búin heilnæm lífsskilyrði og ber 

Heilbrigðiseftirliti sveitarfélaga að sjá til þess (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, e.d.-c). 

Stefna Vopnafjarðarhrepps er að draga úr sóun auðlinda og gæta að 

umhverfi sínu með flokkun og endurvinnslu (Þorsteinn Steinsson, 

munnleg heimild, 8. mars 2014). Með endurnýtingu, endurvinnslu og 

lágmarksnotkun umbúða liggja hagsmunir sveitarfélagsins og íbúa þess 

hér saman. Því er mikilvægt að allir leggist á eitt í baráttunni gegn sóun 
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auðlinda og leggi sitt að mörkum til að stuðla að sjálfbærri þróun eins 

og kostur er. 

Sveitarfélagið er einn stærsti atvinnuveitandi staðarins. Meðal 

vinnustaða eru leikskólinn Brekkubær og Vopnafjarðarskóli en þar er 

hafin eða að hefjast fræðsla um umhverfisstefnu með það að markmiði 

að geta flaggað Grænfánanum. 

 

5.2 Grænfáninn 

Grænfáninn er alþjóðlegt verkefni er nefnist Skólar á grænni grein. Til 

að ná því marki þarf að uppfylla sjö eftirfarandi verkefni: 

 Bæta umhverfi skólans, minnka úrgang og notkun á vatni og 

orku. 

 Efla samfélagskennd innan skólans. 

 Auka umhverfisvitund með menntun og verkefnum innan 

kennslustofu og utan. 

 Styrkja lýðræðisleg vinnubrögð við stjórnun skólans þegar 

teknar eru ákvarðanir sem varða nemendur. 

 Veita nemendum menntun og færni til að takast á við 

umhverfismál. 

 Efla alþjóðlega samkennd og tungumálakunnáttu. 

 Tengja skólann við samfélag sitt, fyrirtæki og almenning. 

Viðurkenning árangursins felst í afhendingu Grænfánans sem skólarnir 

flagga næstu tvö ár á eftir. Viðurkenningin fæst endurnýjuð svo 

framarlega að skólarnir standi sig áfram vel í þeim málaflokkum sem 

um ræðir. Verkefnið er í höndum Landverndar á Íslandi sem er aðili að 

alþjóðlegu samtökunum FEE. Grænfáninn er tákn um góðan árangur í 

fræðslu- og umhverfisstefnu í skólum og fáninn nýtur virðingar sem 

umhverfismerki víða í Evrópu (Landvernd, e.d.). 
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5.3 Leikskólinn Brekkubær 

Mikil áhersla er innan leikskólans Brekkubæjar á að börnin flokki allt 

rusl sem til fellur og læri þannig að bera virðingu fyrir umhverfinu og 

náttúrunni (Sandra Konráðsdóttir, munnleg heimild, 19. mars 2014). 

Frá árinu 2009 hefur Brekkubær tekið þátt í verkefninu Skólar á 

grænni grein og náð það góðum árangri að í júní 2011 fékk leikskólinn 

afhentan Grænfánann (Brekkubær, e.d.). 

Á öllum deildum leikskólans eru flokkunarílát fyrir plast og pappír sem 

börn og starfsmenn flokka í. Reglulega eru haldnir umhverfisfundir 

með börnunum þar sem rætt er um hluti er tengjast umhverfismennt. 

Mikill áhugi er meðal barnanna og hafa þau átt frumkvæði að því 

meðal annars að heimsækja flokkunarstöðina og fylgjast með hvað 

verður um flokkaða sorpið sem frá þeim fer. Þar fengu þau að flokka í 

flokkunarkörin og sjá hvernig sorpið er pressað í bagga áður en það er 

sent í burtu. Teljum við að öll umræða við börnin um umhverfismennt 

og einnig heimsóknir eins og til flokkunarstöðvarinnar skili sér til 

barnanna í meiri vitund, áhuga og virðingu fyrir umhverfinu (Sandra 

Konráðsdóttir, munnleg heimild, 19. mars 2014). 

Að byrja að fræða börn á leikskólastigi um mikilvægi óspillts 

umhverfis gæti haft góð áhrif á þau til lengri tíma. 

 

5.4 Vopnafjarðarskóli 

Vopnafjarðarskóli hefur markað sér svohljóðandi umhverfisstefnu:  

„Meginmarkmið skólans eru að efla umhverfisvitund nemenda og 

starfsfólks. Í því felst meðal annars að hvetja til góðrar umgengni í 

skólanum og nánasta umhverfi hans, að leita leiða til frekari 

endurvinnslu og að spara orku, að auka áhuga og skapa tækifæri til 

útivistar og halda til haga því sem vel er gert og að gera nemendur læsa 

á nærumhverfi skólans.“ (Vopnafjarðarhreppur, e.d.-b., bls. 31). 
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Í Vopnafjarðarskóla hófst flokkun á sama tíma og flokkunarkerfi 

sveitarfélagsins var tekið í gagnið. Nemendur og starfsfólk taka virkan 

þátt í flokkuninni auk þess sem nemendur fá almenna fræðslu um 

miklvægi flokkunar út frá sjónarmiðum náttúruverndar. Það hefur 

mikið að segja að börnin hafa góðan grunn varðandi umhverfismál frá 

veru þeirra í leikskólanum. Á liðnu hausti, 2013, sótti 

Vopnafjarðarskóli um þátttöku í verkefninu Skólar á grænni grein með 

það að markmiði að flagga Grænfánanum líkt og leikskólinn hefur náð 

að gera (Aðalbjörn Björnsson, munnleg heimild, 19. mars 2014).  

 

5.5 Safnstöð Vopnafjarðarhrepps 

Sveitarfélagið rekur þjónustumiðstöð sem hefur meðal annars það 

hlutverk að hafa umsjón með rekstri gámaports auk safnstöðvar 

sveitarfélagsins, en hún er staðsett í fyrrum áhaldahúsi 

Vopnafjarðarhrepps við Búðaröxl. Þar eru flokkunarlúgur fyrir smærri 

hluti sem heimilum er ætlað að flokka og er aðgengi að þeim allan 

sólarhringinn allt árið um kring (Vopnafjarðarhreppur, e.d.-c). 

Í 4. grein laga númer 55/2003 um meðhöndlun úrgangs segir að það sé 

á höndum sveitarstjórna hvernig fyrirkomulagi er háttað við söfnun 

heimilis- og rekstrarúrgangs. Þau þurfa að sjá til að starfrækt sé 

móttöku- og söfnunarstöð fyrir heimilis- og fyrirtækjaúrgang sem 

myndast í sveitarfélaginu. 

 

Mynd 2: Safnstöðin á Vopnafirði. (Mynd höfundar, febrúar 2014). 
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Flokkunarlúgurnar eru átta talsins eins og mynd 2 sýnir og eru fyrir 

eftirtaldar tegundir: 

1. Bylgjupappi. 

2. Málmur. 

3. Sléttur pappi/fernur. 

4. Hart plast. 

5. Mjúkt plast/filmuplast. 

6. Dagblöð/tímarit. 

7. Gler. 

8. Rafhlöður sér-hólf og kerti sér-hólf. 

Í gámaporti er meðal annars tekið á móti spilliefnum, rafmagnstækjum, 

hjólbörðum, timbri og nytjahlutum. Gámaportið er opið í tvær til þrjár 

klukkustundir mánudaga, miðvikudaga og föstudaga, auk þess sem 

opið er annan hvern laugardag (Vopnafjarðarhreppur, e.d.-a., bls. 5) 

(sjá einnig viðauka 4). 

 

5.6 Upphaf flokkunar á Vopnafirði og árangur 

Starfsleyfisskilyrði urðunarstaða eru sífellt að verða stífari og það 

kallar á breytingar við sorphirðu með það að markmiði að draga eins 

og kostur er úr þeim úrgangi sem til urðunar fer.  

Samkvæmt svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs á Austurlandi sem 

gildir fyrir tímabilið 2005 – 2020 eru settar viðmiðanir um hversu hátt 

hlutfall af lífrænum heimilis- og rekstrarúrgangi, sem berst til 

urðunarstaða, skuli vera af heildarmagni þess lífræna úrgangs sem féll 

til 1995 (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2006, bls. 18). 

Svæðisáætlunin tekur mið af reglugerð númer 737/2003 varðandi 

meðhöndlun úrgangs en í 5. grein sem fjallar um landsáætlun segir 

meðal annars að sveitarfélögum beri að minnka það magn lífræns 

heimilisúrgangs, til urðunarstaða, af heildarmagni niður í 50%, um mitt 

ár 2020, miðað við það magn sem til féll árið 1995 (Stjórnarráðið, 

2003). 
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Hugmyndir um breytt fyrirkomulag við sorphirðu á Vopnafirði úr 

því að urða allt sorp yfir í að flokka það og endurvinna komst á 

skrið árið 2009. Á fundi hreppsnefndar þann 28. janúar 2010 er lagt 

fram uppkast að samningi við fyrirtækið Sagaplast ehf. um breytt 

fyrirkomulag á söfnun og meðhöndlun úrgangs í sveitarfélaginu. 

Þar var fjallað um aðferðafræðina við flokkunina sem með góðu 

móti á að geta leitt til allt að 65% minnkunar á því magni sorps sem 

fer til urðunar (Vopnafjarðarhreppur, 2010, 28. janúar). 

Þann 10. júní 2010 var skrifað undir samning á milli 

Vopnafjarðarhrepps og Sagaplast ehf. um móttöku, flokkun og flutning 

á spilli- og endurvinnsluefnum. Í honum var lagður grunnur að 

núverandi sorphirðukerfi. Sveitarfélaginu bar í framhaldi af því að setja 

upp safnstöð til söfnunar endurvinnsluefna. Til safnstöðvarinnar ber 

heimilum að skila öllu því flokkaða sorpi sem ekki fer í sorphirðutunnu 

(Þorsteinn Steinsson, munnleg heimild, 8. mars 2014). 

Í greinargerð við fjárhagsáætlun Vopnafjarðarhrepps fyrir 2011 

kemur fram að gámasvæði hafi verið girt af og flokkun sorps 

undirbúin enda komið að þeim tímapunkti að hún hefjist. Til að 

mæta þeim aukna kostnaði sem breytingunni fylgir verður lagt 

sorpeyðingargjald á allar íbúðir og fyrirtæki í sveitarfélaginu 

(Vopnafjarðarhreppur, 2010, 16. des, bls.6). 

Það var í byrjun árs 2011 að flokkunin tók gildi. Fjölsóttur íbúafundur 

var haldinn í félagsheimili staðarins til kynningar á breyttu 

fyrirkomulagi sorphirðumála. Þar að auki var kynningarbæklingi með 

ítarlegum upplýsingum um flokkunar-fyrirkomulag dreift til allra 

heimila og fyrirtækja til að auðvelda öllum aðilum framkvæmdina 

(Þorsteinn Steinsson, munnleg heimild, 8. mars 2014). 

Stefna sveitarfélagsins er að minnka það magn sorps sem fer til 

urðunar um 60 – 80% fyrir árið 2020 og til að ná því markmiði hefur 

það gengið lengra fram í flokkun en mörg önnur sveitar- og bæjarfélög 

(Þorsteinn Steinsson, munnleg heimild, 18. febrúar 2014). 
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Þegar er sýnilegur mikill árangur af fyrirkomulaginu í formi minnkandi 

magns sem fer til urðunar í sveitarfélaginu eins og mynd 3 sýnir. 

 

Mynd 3: Breytingar á magni til urðunar á Vopnafirði. (Þorsteinn Steinsson, 
2014). 

Árið 2010 var síðasta árið fyrir flokkun og endurvinnslu og í lok árs 

2012 hafði urðun heimilissorps minnkað um 58% frá 2010 (Þorsteinn 

Steinsson, munnleg heimild, 8. mars 2014). 

Íbúafjöldi Vopnafjarðar hefur haldist nokkuð svipaður undanfarin ár. 

Árið 2010 bjuggu á Vopnafirði 683 einstaklingar, en þeim fækkaði 

lítillega til 2012 og voru þá 670 manns búsettir á Vopnafirði (Hagstofa 

Íslands, e.d.-b), það getur haft einhver áhrif á minnkandi magn 

heimilissorps. 

Ef þróun á magni heimilisúrgangs Vopnafjarðar er borin saman við 

tölur landsins í heild sinni sem Hagstofa Íslands býr yfir, þá ná 

upplýsingar Hagstofu Íslands aðeins fram til ársins 2011. Þar má sjá að 

minnkun er á sorpi til urðunar frá ári til árs (Hagstofa Íslands, e.d.-c). 

 

Mynd 4: Breyting á magni til urðunar á Íslandi. (Hagstofa Íslands, e.d.-c). 

Mynd 4 sýnir að minnkun á sorpi til urðunar hefur farið úr 74.000 

tonnum í 51.000 tonn frá 2008 – 2011, sem gerir 31% minnkun og er 

heldur minna en sú minnkun sem hefur orðið á Vopnafirði frá því að 
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flokkun hófst þar. Þessar tölur gefa okkur þær upplýsingar að hlutfall 

Vopnafjarðar af heildarurðun á Íslandi árið 2011 er 0,22% sem er 

nánast sama hlutfall Vopnfirðinga af íbúum Íslands, en það er 0,21%. 

Vopnfirðingar eru því hvorki að standa sig betur né verr en aðrir 

landsmenn við flokkun og endurvinnslu samkvæmt þessum 

samanburði. 

 

Mynd 5: Samanburður á mannfjölda. (Hagstofa Íslands, e.d.-a). 

Þrátt fyrir smæð sveitarfélagsins á landsvísu eins og mynd 5 sýnir, gæti 

það sýnt gott fordæmi og verið öðrum samfélögum til fyrirmyndar í 

samfélagslegri ábyrgð þeirra gagnvart umhverfi sínu. Til að það megi 

verða þurfa þó allir að leggjast á eitt.  

 

5.7 Flokkað og skilað, en hvað svo? 

Til að hægt sé að endurnýta og endurvinna úrgang er lykilatriðið 

vönduð flokkun. Á þann hátt nýtist hann sem hráefni í nýjar vörur en 

getur aftur á móti reynst óendurnýtanlegur reynist hann vera blandaður 

og fer þá til urðunar (Flokkun Eyjafjörður, e.d.). 

 

Mynd: Hringrás hráefna. (Vopnafjarðarhreppur, e.d.-b). 
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Hringrás hráefna sýnir á hvern hátt frumvinnsla hráefnis fer til 

framleiðslu og notkunar. Að notkun lokinni tekur endurvinnsla við, 

þaðan sendist hráefnið til nýrrar framleiðslu í stað urðunar 

(Úrvinnslusjóður, e.d.). 

Allt sorp sem kemur inn um flokkunarlúgur sveitarfélagisns er sent til 

endurvinnslu að gleri undanskildu. Til að halda flutningskostnaði í 

lágmarki er hver efnisflokkur pressaður í bagga í safnstöðinni áður en 

hann er sendur í gámum með flutningabílum til Gámaþjónustu 

Norðurlands ehf. á Akureyri (Þorsteinn Steinsson, munnleg heimild, 8. 

mars 2014). 

Gler sem er án skilagjalds og skilað í flokkun fer þó ekki til 

endurvinnslu. Glerið er mulið og fer í jarðvegsfyllingu eins og hver 

annar jarðvegur og úrgangur. Mikilvægt er að gleri sé skilað í 

flokkunarlúgur þar sem umfang þess minnkar mikið við þann mulning 

sem framkvæmdur er á því áður en það fer til jarðvegsfyllingar. Einnig 

er nauðsynlegt að þrífa glerumbúðir vel til að koma í veg fyrir að 

vargur sæki á urðunarstaði í leit að góðgæti (Þorsteinn Steinsson, 

munnleg heimild, 8. mars 2014). 

 

5.8 Gámaþjónusta Norðurlands ehf. 

Gámaþjónusta Norðurlands ehf. sér um móttöku flokkaðs úrgangs frá 

Vopnafirði. Farvegur þeirra efna sem sendur er þangað er mismunandi 

enda um margvíslegan flokkaðan úrgang að ræða. 

 

5.8.1 Hvað gerir Gámaþjónustan við flokkað sorp? 

Flokkað sorp sem berst til Gámaþjónustunnar er yfirleitt mjög vel 

flokkað en segja má að flokkun sé betri á Vopnafirði en á Akureyri, 

líklega vegna þess að þar eru gámar og með þeim er ekkert eftirlit. Eitt 

og eitt slys vill koma fyrir við flokkun en starfsmenn leiðrétta þau og 

hafa þau því ekki haft áhrif á gæði efnisins (Helgi Pálsson, munnleg 

heimild, 21. febrúar 2014 ). 
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Hér að neðan verða taldir upp nokkrir af þeim flokkum sem heimilin 

flokka í og hvað verður um þá eftir að þeir berast Gámaþjónustunni: 

 Málmur er tættur eða pressaður til útflutnings. 

 Bylgjupappi er pressaður í bagga og seldur til endurvinnslu. 

 Sléttum pappa og fernum er pressað í bagga og selt til 

endurvinnslu. 

Úrvinnslusjóður greiðir fyrirtækjum aðeins samkvæmt nótum sem 

þau geta framvísað og því væri það beint tap fyrirtækisins ef 

flokkaður úrgangur væri urðaður með almennu sorpi (Helgi 

Pálsson, munnleg heimild, 21. febrúar 2014).  

 

5.8.2 Magn flokkaðra umbúða frá Vopnafirði 

Mynd 7 sýnir nokkra umbúðaflokka sem sendir eru frá Vopnafirði til 

Gámaþjónustu Norðurlands ehf . 

 

Mynd 6: Nokkrar tegundir af flokkuðum umbúðum frá Vopnafirði. (Helgi 
Pálsson, 2014). 
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6 Nokkur mismunandi flokkunarkerfi 

Nokkrar leiðir eru til við flokkun og endurvinnslu og verður hér að 

neðan gerð grein fyrir þremur þeirra. Í spurningalistanum gafst íbúum 

möguleiki á að velja á milli þriggja kerfa, auk opins valkosts vildu þeir 

eitthvert annað kerfi en eitt af hinum þremur. Til glöggvunar á því í 

hverju munur þessara þriggja kerfa liggur voru skoðuð kerfi þriggja 

sveitar- og bæjarfélaga sem hvert hefur sinn háttinn á. Einnar tunnu 

kerfi Vopnafjarðar, tveggja tunnu kerfi Dalvíkurbyggðar og þriggja 

tunnu kerfi Fljótsdalshéraðs. Engin sérstök ástæða er að baki þess að 

þessi tilteknu bæjarfélög voru valin til samanburðar við Vopnafjörð, en 

þó eru þau ekki það mikið stærri en Vopnafjörður að það var talinn 

eðlilegur samanburðar. 

Í lok þessa kafla eru sorphirðugjöld sveitar- og bæjarfélaganna þriggja 

borin saman. 

 

6.1 Vopnafjörður – einnar tunnu kerfi 

Við ákvörðun Vopnafjarðarhrepps voru nokkrar leiðir mismunandi 

kerfa skoðaðar og sú sem að lokum varð fyrir valinu var einnar tunnu 

kerfi. Var hún talin heppilegust af nokkrum ástæðum. Kostnaðarlega 

var hún álitin hagkvæmust, hún þótti vistvænni en hinar og einnig þótti 

sá kostur ekki álitlegur að hafa tvær til þrjár sorptunnur við hvert 

heimili (Þorsteinn Steinsson, munnleg heimild, 8. mars 2014).  

Í bæklingi frá sveitarfélaginu um flokkun sorps er gerð ítarleg grein 

fyrir öllum þeim flokkum sem íbúum ber að flokka eftir og sjá um að 

skila frá sér til safnstöðvar eða gámaports. Samkvæmt sama bæklingi á 

að setja í heimilistunnuna óflokkanleg efni, það er önnur efni en getið 

er um í bæklingnum auk matarafganga (Vopnafjarðarhreppur, e.d.-b). 

Allt það efni sem íbúar flokka þurfa þeir að skila á eigin spýtur til 

safnstöðvarinnar. 
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Heimilissorpið er sótt á þriggja vikna fresti yfir vetrartímann (sjá 

viðauka 4) þar kemur einnig fram afgreiðslutími gámaports. Yfir 

sumartímann er sorphirða á tveggja vikna fresti.  

Kostnaður íbúa vegna sorphirðu skiptist í sorphreinsunargjald og 

sorpeyðingargjald. Auk þess þurfa íbúar að greiða sérstaklega fyrir 

þann úrgang sem skila þarf á gámasvæði að undanskildum þeim 

flokkum sem á er úrvinnslugjald (Vopnafjarðarhreppur, 2013). 

Með upptöku á einnar tunnu kerfinu er reiknað með að minnka 

megi það sorp sem fari til urðunar um 65 – 80% eins og áður hefur 

komið fram í skýrslunni. 

 

6.2 Dalvíkurbyggð – tveggja tunnu kerfi 

Í Dalvíkurbyggð er fyrirkomulag sorphirðu þannig að flokkað er í tvær 

tunnur. Markmiðið með upptöku þessa kerfis var að draga úr urðun 

sorps, með þeim umhverfislega ávinningi sem það hefur í för með sér. 

Reiknað er með að hægt sé að ná með þessu móti um 40 – 50% af 

heimilisúrgangi til endurvinnslu (Dalvíkurbyggð, e.d.-b). 

Svört tunna er ætluð undir óflokkað sorp, auk þess er hólf í tunnunni 

sem ætlað er fyrir lífrænt sorp. Losun er á hálfsmánaðarfresti. Græn 

tunna er ætluð fyrir það flokkaða sorp sem hægt er að endurvinna. Í 

henni er einnig hólf þar sem hluti af endurvinnanlegu efni á að fara í. 

Losun grænu tunnunnar er á mánaðarfresti. Þetta fyrirkomulag leiðir til 

þess að flokka þarf það sorp frekar, sem kemur úr grænu tunnunni til 

Endurvinnslustöðvar Dalvíkurbyggðar. Umsjón með sorphirðu er í 

höndum Gámaþjónustu Norðurlands ehf og Sorps ehf (Dalvíkurbyggð, 

e.d.-a). 

 

6.3 Fljótsdalshérað – þriggja tunnu kerfi 

Fljótsdalshérað valdi þá leið að taka upp þriggja tunnu sorphirðukerfi, 

var það tekið í gagnið í október 2009. Þar hefur verið mörkuð stefna 
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um að minnka urðun á lífrænu sorpi um 65% og á sá árangur að nást 

fyrir 2020. Markmiðið tekur mið af reglugerð 737/2203 varðandi 

meðhöndlun úrgangs og með tilliti til tilskipunar EB 1999/31 um 

meðhöndlun úrgangs (Fljótsdalshérað, e.d.-d). 

Hver tunna í þessu kerfi hefur sinn lit græn, brún og grá. Græna tunnan 

er undir endurvinnanlegan úrgang. Í hana á að setja bylgjupappa, 

dagblöð og tímarit, fernur og sléttan pappa, plast og málma. Gráa 

tunnan er fyrir almennt sorp. Þar er settur óendurvinnanlegur úrgangur 

svo sem ryksugupokar, bleiur, gler, umbúðir úr blönduðu hráefni og 

frauðplast svo eitthvað sé nefnt (Fljótsdalshérað, e.d.-a). Brúna tunnan 

er fyrir lífrænan úrgang. Þar á að fara allir matarafgangar, plöntur og 

það annað lífrænt sem til fellur á heimilunum. Allur lífrænn úrgangur á 

að fara í jarðgerðarpoka áður en hann fer í tunnuna (Fljótsdalshérað, 

e.d.-b). Hver tunna er losuð á fjögurra vikna fresti, en yfir sumartímann 

er aukin losun á lífrænu sorpi og það sótt á tveggja vikna fresti, á þetta 

við um þéttbýlið. Tvennt er með öðrum hætti í dreifbýlinu: 

 Tunnur fyrir endurvinnsluhráefni eru stærri en í þéttbýlinu (660 

lítra í stað 240 lítra) og losaðar á tveggja mánaða fresti. 

 Lífrænt sorp er ekki tekið frá íbúum dreifbýlisins, þar sem þeir 

fá afhentar tunnur til heimajarðgerðar. 

Ekkert flokkað sorp fer til urðunar. Hins vegar er almennt sorp sem 

kemur fram við flokkun á endurvinnsluhráefnum tekið frá og sent í 

urðun (Freyr Ævarsson, munnleg heimild, 17. mars 2014). 

Kostnaður íbúa skiptist í sorphirðugjald og sorpförgunargjald sem er 

ætlað að standa undir kostnaði þjónustunnar (Fljótsdalshérað, e.d.-c). 
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6.3.1 Gjöld sveitarfélaganna vegna sorphirðu 

Þegar gjaldskrár sveitarfélaganna (sjá viðauka 3) eru skoðaðar í töflu 1 

kemur í ljós að þau innheimta sorphirðugjöldin á mismunandi máta.  

Tafla 1: Sorphirðugjöld eftir mismunandi kerfum og stöðum. 

Gjöld vegna 
sorphirðu 2014 

Vopnafjörður      
1 tunna 

Dalvík                     
2 tunnur 

Fljótsdalshérað      
3 tunnur 

Sorphirðugjald 11.000 31.400 16.716 

Sorpeyðingargjald 11.000 0 5.724 

Samtals kr. 22.000 31.400 22.440 

 

Þar sem þjónusta við íbúa sveitarfélagsins á Vopnafirði er talsvert 

minni en hjá hinum bæjarfélögunum er ekki óeðlilegt að kostnaðurinn 

sé þar lægstur. 

Á móti kemur að íbúar á Vopnafirði þurfa að keyra því sorpi sem þeir 

flokka til safnstöðvarinnar, svo framarlega að þeir fari eftir þeim 

reglum sem til er ætlast um flokkun. Aukinn kostnaður færist á íbúana 

samfara því og erfitt að geta sér til um hver hann er. Kostnaður íbúa 

Dalvíkurbyggðar, þar sem tveggja tunnu kerfi er notað og frekari 

flokkun fer fram á vegum sveitarfélagsins, er 43% hærri en á 

Vopnafirði. Munurinn á milli Vopnafjarðar og Fljótsdalshéraðs er 2% 

og er óverulegur ef miðað er við fjárupphæð. 
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7 Greining á svörum þátttakenda   

Í þessum kafla er unnið með tölfræðilegar niðurstöður úr svörum 

þátttakenda spurningakönnunarinnar. Helstu niðurstöður hverrar 

spurningar verða greindar og skýrðar í máli og myndum.  

Fróðlegt getur verið að skoða aldurssamsetningu íbúa Vopnafjarðar 

áður en niðurstöður rannsóknarinnar eru greindar. Eins og áður hefur 

komið fram var könnunin send inn á öll heimili en ekki til einstaklinga.  

 

Mynd 7: Aldursskipting Vopnfirðinga 18 ára og eldri. (Hagstofa Íslands, 2014). 

Mynd 8 sýnir hvernig aldursdreifing Vopnfirðinga 18 ára og eldri var 

1. janúar 2014. Tveir yngstu aldurshóparnir, 128 manns, mynda 24% 

íbúa. Við greiningu þessara aldurshópa, 18 ára og eldri, tilheyra flestir 

aldurshópnum 60 ára og eldri, eða 34% af íbúum Vopnafjarðar, sem 

samsvarar 186 manns.  

 

7.1 Markmið rannsóknarinnar 

Markmiðið var að kanna viðhorf og áhuga Vopnfirðinga til 

sorpflokkunar og endurvinnslu. Einnig að fá fram afstöðu 

Vopnfirðinga til núverandi sorphirðukerfis og/eða hvort eitthvert annað 

kerfi væri æskilegra að þeirra mati. Eins var leitað eftir hugmyndum 
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íbúa um hvort eða hvað sveitarfélagið gæti gert betur varðandi 

núverandi sorphirðu og fyrirkomulag flokkunar. 

Niðurstöður hverrar spurningar eru greindar með myndum eða töflum  

 

7.1.1 Bakgrunnsbreytur þátttakenda 

Fyrstu sjö spurningar rannsóknarinnar voru svokallaðar 

bakgrunnsbreytur, einnig kallaðar lýðfræðibreytur, þá er meðal annars 

spurt eftir kyni, aldri, hjúskaparstöðu, búsetu, menntun og tekjum 

(Olson og Peter, 2010, bls. 368). 

Spurning 1. Hvert er kyn þitt?  

Í heildina bárust 185 svör, þar af 83 frá körlum og 96 frá konum, en í 

sex tilfellum hafði annaðhvort verið merkt við bæði kyn eða spurningu 

ekki svarað. 

 

Mynd 8: Kynjaskipting svarenda. 

Kynjaskiptingin þátttakenda var að 83 aðilar, eða 46% svarenda, eru 

karlkyns, en 96 eða 54% svarenda eru kvenkyns.  
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Spurning 2. Hver er aldur þinn? 

Þar sem mjög fá svör voru í aldursflokkunum 18-24 ára og 25-34 ára 

var ákveðið að sameina þá flokka í einn. 

 

Mynd 9: Aldursskipting þátttakenda. 

Þrátt fyrir að tveir yngstu aldurshóparnir hafi verið sameinaðir fást 

aðeins sex svör frá þeim hópi, eins og mynd 10 sýnir, sem er 3%, en 

flest svör koma frá elsta aldurshópnum, 42%, eða svör 76 íbúa. 

Spurning 3. Hver er hjúskaparstaða þín?  

Mynd 11 af hjúskaparstöðu sýnir fjölda þeirra svarenda sem 

annaðhvort búa einir og hinna sem eru í sambúð eða giftir. 

 

Mynd 10: Hjúskaparstaða þátttakenda. 

Svör 129 íbúa eða 70% þátttakenda voru á þá leið að þeir væru í 

sambúð eða giftir, á móti 55 íbúum eða 30% hlutfalli þeirra sem búa 

einir. 
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Spurning 4. Hver er fjöldi barna á heimilinu? 

Þessari spurningu svöruðu 172 þátttakendur. 

 

Mynd 11: Barnafjöldi á heimilum Vopnfirðinga. 

Á 102 heimilum eða í 59% tilfella er ekkert barn, á 14,5% heimila, eða 

25 heimilum, er eitt barn. Hlutfall heimila með tvö börn er einnig 

14,5%. Heimili með þrjú börn eru 9% sem gerir 15 heimili og ef saman 

eru tekin heimili með fjögur og fimm börn eða fleiri þá eru það 3% 

heimila sem þýðir að á fimm heimilum á Vopnafirði búa fjögur börn 

eða fleiri. 

Spurning 5. Hvort býrð þú í þéttbýli eða dreifbýli Vopnafjarðar? 

 

Mynd 12: Búseta í þéttbýli eða dreifbýli Vopnafjarðar. 

Talsvert fleiri eru búsettir í þéttbýlinu, þar búa 79% svarenda eða 144 

þátttakendur, en 21% þátttakenda eða 38 aðila búa í dreifbýlinu.  
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Spurning 6. Hver er menntun þín? 

Vegna fárra svara við ákveðin menntunarstig þótti rétt að draga hverja 

tvo hópa saman, sem höfðuðu best hvor við annan, eins og mynd 14 

sýnir.

 

Mynd 13: Menntun þátttakenda. 

Fæstir hafa lokið háskólanámi á einhverju stigi, því svara 25 aðilar eða 

14%, en hinir samantektarhóparnir skipta hinum 86% nákvæmlega 

jafnt á milli sín með 79 einstaklinga í hvorum hópi. 

Spurning 7. Hverjar eru mánaðarlegar heildartekjur heimilisins? 

Fimm mismunandi svarmöguleikar voru á spurningalistanum en við 

greiningu var þeim fækkað í þrjá af sömu ástæðu og í spurningunni hér 

á undan, þar sem spurt var „hver er menntun þín“? 

 

Mynd 14: Tekjur heimila á Vopnafirði. 

Svör við tekjum voru 150, þar af eru 50% svarenda eða 75 heimili með 

tekjur undir 399 þúsundum, 35 heimili eru með tekjur á bilinu 400 – 

599 þúsund eða 23% og á 40 heimilum eða 27% þeirra eru tekjur yfir 

600 þúsund á mánuði.  
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7.1.2 Viðhorf og áhugi þátttakenda á flokkun og endurvinnslu 

Þessi hluti rannsóknarinnar fjallar um spurningar er varða viðhorf og 

áhuga íbúa Vopnafjarðar til flokkunar og endurvinnslu sorps. 

Spurning 8. Er flokkað sorp á þínu heimili, sem er án skilagjalds 

og skila á til safnstöðvar sveitarfélagsins? 

Tafla 2: Þátttaka íbúa við flokkun sorps án skilagjalds. 

 Fjöldi Svarhlutfall 

Já, allt er flokkað 77 42% 

Já, að mestu leyti 75 41% 

Já, í meðallagi 21 11% 

Já, að litlu leyti 4 2% 

Nei, það er ekkert flokkað 7 4% 

Fjöldi svara: 184 100% 

 

Á töflu 2 má sjá að af þeim 185 aðilum sem skiluðu könnuninni svara 

allir nema einn þessari spurningu og af þeim er það langstærsti hlutinn 

eða 83% svarenda sem flokka að öllu eða mestu leyti. Aðeins 6% 

svarenda flokka lítið eða ekkert. 

Á mynd 16, sem er unnin út frá spurningu átta, er niðurstaða á 

samanburði þess hve háu hlutfalli mismunandi hópar skila í 

sorpflokkun. Þeir samanburðarhópar eru kyn, aldur, sambúðarform, 

fjölskyldustærð og búseta. Myndin hér að neðan sýnir þá sem skila 

bestum árangri í sorpflokkun innan hvers hóps og er unnin út frá 

spurningu átta. 

 

Mynd 15: Samanburður á flokkun sorps á milli mismunandi hópa. 

Mynd 16 sýnir að konur flokka meira en karlar, aldurshópurinn 45 - 59 

ára flokkar meira en aðrir aldurshópar, þeir sem eru í sambúð eða giftir 
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flokka meira en þeir sem búa einir og fjölskyldur með eitt barn flokka 

meira en aðrar fjölskyldur og íbúar þéttbýlis flokka meira en íbúar 

dreifbýlis. Hjá þeim sem svöruðu „að ekkert væri flokkað“ kom fram 

að 8% svarenda í aldurshópnum 60 ára og eldri flokkuðu ekkert og hjá 

þeim sem búa einir var hlutfall þeirra 11% auk þess sem 4% þeirra 

flokka að litlu leyti. Af tekjuhópunum er það hópurinn sem er með 

tekjur undir 250 þúsund þar sem 8% þeirra flokka ekkert. 

Spurning 9. Ef sorp er ekki flokkað á þínu heimili, hver er þá 

ástæða þess? 

Aðeins svöruðu 24 aðilar þessari spurningu, en það eru 13% 

þátttakenda. 

Tafla 3: Ástæða þess að sorp er ekki flokkað. 

  

Fjöldi 

 

Hlutfall 

Það er of mikil fyrirhöfn 6 25,0% 

Ég hef ekki pláss til að flokka 4 17,0% 

Ég tel mig ekki græða neitt á því 4 17,0% 

Það skiptir engu máli fyrir umhverfið 2 8,0% 

Ég sé engan tilgang með því, tel að sorpið sé ekki endurunnið 3 12,0% 

Annað, hvað? 5 21,0% 

Fjöldi svara: 24 100,0% 

 

Á töflu 3 má sjá að fjöldi svara eru frá tveimur til sex eftir 

valmöguleikum. Þeir sem notuðu valmöguleikann, „annað, hvað?“, 

svöruðu á eftirfarandi hátt: 

 Öllu er brennt í miðstöðvarkatli. 

 Ekki sáttur. Þegar við byrjuðum að flokka þá hækkaði 

sorphirðugjald til muna. 

 Það er kveikt í öllum mjólkurfernum. Það er verið að fífla fólk.  

 Kemur ekki neinn fróðleikur um sorp. 

 Flokka allt nema ég nenni alls ekki að þvo það. 
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Spurning 10. Hvaða fyrirkomulag vilt þú helst sjá í sorpflokkun? 

Boðið var upp á fjóra svarmöguleika við þessari spurningu, núverandi 

einnar tunnu kerfi, tveggja tunnu kerfi með tilvísun í fyrirkomulagið á 

Dalvík, þriggja tunnu kerfi eins og notað er á Fljótsdalshéraði og opinn 

svarmöguleika fyrir annað fyrirkomulag. 

 

Mynd 16: Hvaða fyrirkomulag vilja íbúar við flokkun sorps. 

Þeir sem kjósa óbreytt fyrirkomulag eru 45% þátttakenda. Álíka margir 

aðhyllast tveggja og þriggja tunnu kerfi eða um 25% svarenda. Við 

greiningu út frá kyni eru bæði kynin jákvæð gagnvart núverandi 

fyrirkomulagi, í tilfelli karla vilja 54% þeirra óbreytt fyrirkomulag, á 

móti 39% kvenna.  

Þegar litið er til afstöðu barnafjölskyldna varðandi spurninguna „hvaða 

fyrirkomulag vilt þú helst sjá í sorpflokkun“ er niðurstaðan eins og 

tafla 4 sýnir hér að neðan. 

Tafla 4: Hvaða fyrirkomulag vilja barnafjölskyldur við flokkun sorps? 

 1  
tunna 

2 
tunnur 

3 
tunnur 

Annað Fjöldi 

Fjölskylda með 1 barn 33% 46% 21% 0% 24 

Fjölskylda með 2 börn 33% 38% 21% 8% 24 

Fjölskylda með 3 börn og fleiri 28% 21% 47% 4% 20 

 

Fjölskyldur með eitt barn og tvö börn kjósa helst tveggja tunnu kerfi, 

en þegar börnin eru orðin þrjú eða fleiri þá kjósa þær fjölskyldur 

þriggja tunnu kerfi.   
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Spurning 11. Ef ekki er flokkað sorp á þínu heimili, hversu líklegt 

eða ólíklegt telur þú að það myndi breyta þinni afstöðu ef allt sorp 

væri sótt heim til þín? 

Tafla 5: Er það hvatning til að flokka sorp ef það er sótt til heimila? 

Ef ekki er flokkað sorp á þínu heimili, hversu líklegt eða ólíklegt telur þú 
að það myndi breyta þinni afstöðu ef allt sorp væri sótt heim til þín? 

 Fjöldi Hlutfall 

Mjög líklegt 8 21% 

Frekar líklegt 6 15% 

Hvorki né 12 31% 

Frekar ólíklegt 2 5% 

Mjög ólíklegt 11 28% 

Samtals 39 100% 

 

Mjög fáir svara þessari spurningu eða aðeins 21% þátttakenda í 

könnuninni. Svarið er líklega að finna í því að 83% flokka að öllu eða 

mestu leyti, enda spurt, ef ekki er flokkað sorp. Ekki er hægt að túlka 

niðurstöður töflunnar á annan hátt en að svarendur skiptist í nokkuð 

jafna hópa þar sem 36% telja það mjög eða frekar líklegt á móti 33% 

sem eru á öndverðum meiði. 
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Spurning 12. Ef aukinn kostnaður fylgdi því að flokkað sorp væri 

sótt heim til þín, hversu mikið værir þú tilbúinn að borga fyrir það 

á ársgrundvelli? 

Sú skýring fylgdi með spurningunni að þessi kostnaður væri til 

viðbótar þeim kostnaði sem íbúar borga nú í formi sorp- og 

sorpeyðingargjalds. 

 

Mynd 17: Vilja íbúar borga aukalega fyrir að sorp sé sótt heim til þeirra? 

Svarhlutfall við þessari spurningu var 71%, af þeim sem taka afstöðu 

þá vill stærsti hlutinn eða 44% svarenda greiða innan við fimm þúsund 

krónur. Hlutfall íbúa sem vill greiða á bilinu 12.000 – 15.999 er 15%, 

en þegar aukinn kostnaður er 16. þúsund krónur eða meiri eru aðeins 

3% íbúa tilbúnir til þess.  

Niðurstöður eftir búsetu má sjá í töflu 6. 

Tafla 6: Viðhorf til kostnaðar eftir búsetu. 

 Minna 
en 

5.000 
kr. 

5.000 
- 

7.999 
kr. 

8.000 
- 

11.999 
kr. 

12.000 
- 

15.999 
kr. 

16.000 
- 

19.999 
kr. 

Meira 
en 

20.000 
kr. 

Fjöldi 
svara 

Bý í þéttbýlinu 47% 30% 8% 12% 2% 1% 100 

Bý í dreifbýlinu 31% 24% 17% 21% 0% 7% 29 

Heildarhlutfall 39% 27% 13% 17% 1% 4% 100% 

 

Tafla 6 sýnir að íbúar dreifbýlisins eru frekar tilbúnir að borga hærri 

gjöld en íbúar þéttbýlisins. Af þeim 129 aðilum sem svara eru 100 svör 

úr þéttbýlinu og 23% þeirra eru reiðubúnir að greiða 8.000 kr. eða 

meira, af þeim 29 svörum úr dreifbýlinu eru 45% þeirra tilbúnir að 

greiða 8.000 kr. eða meira. 
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Spurning 13. Ert þú fylgjandi eða andvígur því að heimilin borgi 

fyrir sorphirðu eftir magni? 

Svör frá 92% þátttakenda fengust við þessari spurningu. 

Tafla 7: Ert þú fylgjandi eða andvígur því að heimilin borgi fyrir sorphirðu eftir 
magni? 

Afstaða Fjöldi Karlar Konur Hlutfall 

Mjög fylgjandi 29 21% 13% 17% 

Frekar fylgjandi 27 12% 20% 16% 

Hvorki né 41 17% 31% 24% 

Frekar andvígur 30 20% 15% 17% 

Mjög andvígur 44 30% 21% 26% 

Samtals 171 100% 100% 100% 

 

Svarendur í 43% tilfella eru frekar eða mjög andvígir að heimili borgi 

fyrir sorphirðu eftir magni til samanburðar við 33% íbúa sem eru 

fylgjandi þeirri stefnu. Fram kemur að karlar eru mun andvígari 

ofangreindu fyrirkomulagi en konur og er hlutfall karla 50%, á móti 

36% kvenna.  
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Spurning 14. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi 

fullyrðingum? 

Spurning 14 innihélt tíu fullyrðingar. Sjá má í töflu 8 niðurstöður úr 

fyrstu fimm fullyrðingum þessarar spurningar, seinni fimm 

fullyrðingarnar eru greindar hver fyrir sig þar á eftir.  

Tafla 8: Viðhorf til umhverfismála. 

 Fullyrðingar 1 - 5 Mjög 
sammála 

Frekar 
sammála 

Hvorki 
né 

Frekar 
ósammála 

Mjög 
ósammála 

Fjöldi 

Það er eingöngu mitt 
mál hvort ég flokka 
sorp eða ekki 

13% 7% 7% 26% 47% 172 

Það er borgaraleg 
skylda mín að flokka 
sorp 

53% 31% 3% 5% 8% 177 

Ég flokka sorp af 
umhyggju fyrir komandi 
kynslóðum 

53% 30% 11% 2% 4% 179 

Með því að flokka sorp 
legg ég mitt af mörkum 
til að draga úr sóun 
náttúruauðlinda 

69% 21% 4% 2% 4% 180 

Ég dreg úr 
umhverfismengun ef ég 
flokka sorp 

73% 19% 2% 3% 3% 181 

 

Úr töflu 8 má sjá að 20% telja það vera sitt mál hvort þeir flokki sorp 

eða ekki, en meirihluti þeirra, 73%, er ekki á sama máli. Það voru helst 

þeir sem búa einir sem eru á því að það sé þeirra mál hvort þeir flokki 

sorp eða ekki þar sem 35% þeirra svara á þá leið. 

Þá telja 13% þátttakenda það ekki vera borgaralega skyldu sína að 

flokka sorp. Þar skáru þeir sig einnig úr sem búa einir að því leyti að 

22% þeirra eru mjög eða frekar ósammála fullyrðingunni en aftur á 

móti eru 75% úr sama hópi sammála sömu fullyrðingu. 

Afgerandi hátt hlutfall, það er 83 – 92%, eru mjög eða frekar sammála 

fullyrðingum um jákvætt viðhorf gagnvart umhyggju fyrir komandi 

kynslóðum, sóun náttúruauðlinda og umhverfismengun. 
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Fullyrðing 6. Þegar ég kaupi vöru hugsa ég út í magn umbúða 

vegna flokkunar 

Ekki er teljanlegur munur á afstöðu fólks gagnvart magni umbúða við 

innkaup. 

 

Mynd 18: Afstaða gagnvart umbúðum við vörukaup. 

Fram kemur í niðurstöðum að búseta hefur helst áhrif þar á, þar sem 

43% íbúa dreifbýlis á móti 27% íbúa þéttbýlisins eru mjög eða frekar 

sammála fullyrðingunni. 

Fullyrðing 7. Ég hef meiri áhuga á flokkun nú en í upphafi 

flokkunar 

Þessari spurningu svöruðu 180 þáttakendur, eða 97% þeirra. 

 

Mynd 19: Afstaða Vopnfirðinga til sorpflokkunar. 

Flestir, eða 61% svarenda segist hafa meiri áhuga á flokkun nú en í 

upphafi, hlutfall þeirra sem hafa hvorki meiri né minni áhuga nú er 

25% , ósammála eru 14%, þar af 11% mjög ósammála.  
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Fullyrðing 8. Ég flokka frekar drykkjarumbúðir með skilagjaldi 

en sorp án skilagjalds 

Við þessari spurningu fékkst 96% svörun, sem þýðir að 177 

þátttakendur svöruðu henni. 

 

Mynd 20: Hefur skilagjald umbúða áhrif á flokkun? 

Almennt eru svarendur ósammála þeirri fullyrðingu að þeir flokki 

frekar umbúðir sem greitt er fyrir en þær sem eru án skilagjalds. 

Fullyrðing 9. Mér finnst aðstaða við móttöku safnstöðvar 

fullnægjandi 

Svör fengust frá 177 einstaklingum við þessari spurningu. 

 

Mynd 21: Afstaða íbúa gagnvart aðstöðu við safnstöð.  

Íbúar eru frekar jákvæðir gagnvart aðstöðu við safnstöð þar sem 54% 

svarenda eru sammála fullyrðingu um að hún sé nægjanleg. Seinna í 

skýrslunni koma fram ábendingar íbúa um hvaða endurbætur þeir kysu 

helst á safnstöðvarsvæðinu. Við greiningu kom fram verulegur munur á 
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milli kynja við þessari fullyrðingu, karlmenn eru sammála í 45% 

tilfella, en ósammála í 33%, konur aftur á móti eru 63% sammála en 

24% ósammála fullyrðingunni. 

Fullyrðing 10. Ég tel að allt flokkað sorp fari í endurvinnslu 

Síðasta fullyrðing sem íbúar voru spurðir að sneri að því hvort þeir 

teldu að allt flokkað sorp færi til endurvinnslu. Þeirri spurningu svaraði 

181 þátttakandi sem gerir 98% svarhlutfall. 

 

Mynd 22: Afstaða íbúa Vopnafjarðar gagnvart sorpi til endurvinnslu. 

Meirihluti svarenda treystir því að flokkað sorp fari til endurvinnslu, 

eða 53% svarenda á móti 24% sem telja svo ekki vera. Ef litið er til 

kynjanna þá eru 32% karla ósammála fullyrðingunni, en meirihluti 

þeirra, eða 43%, eru sammála. Konur svara í 64% tilfella að þær séu 

sammála og 21% þeirra eru hlutlausar gagnvart fullyrðingunni. 
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Spurning 15. Telur þú einhverra breytinga þörf við safnstöð 

sveitarfélagsins, ef svo er hvaða breytingar vildir þú helst sjá? 

Þessari spurningu svara 29% svarenda og þar má greina ákveðna þætti 

sem þeim þykja helst aðfinnsluverðir og eru sýndir á mynd 24. Auk 

þess er upptalning á hluta af þeim breytingum sem taldar eru til bóta og 

vert fyrir sveitarfélagið að huga að. 

 

Mynd 23: Helstu breytingar sem íbúar vilja við safnstöð sveitarfélagsins. 

Það er helst aukin opnun á gámasvæði, stærri lúgur, meira skjól og 

betri lýsing sem íbúar vildu sjá. Sem dæmi um ábendingar voru: 

 Gámur fyrir timburúrgang ætti að vera fyrir utan gámasvæði, 

þannig átti það að vera í upphafi. 

 Það vantar nytjagáminn sem lofað var og gróður- og 

jarðvegsgám líka. Einnig gám fyrir heimilissorp úr 

sumarbústöðum á svæðinu.  

 Mætti vera hægt að losa almennt sorp í safnstöð. 

 Minni gegnumtrekk í húsnæði svo léttir plasthlutir/umbúðir 

fjúki ekki til baka úr rennu. 

 Sorpflokkunarkerfið á Akureyri mætti taka til fyrirmyndar. Það 

er seinlegt og leiðinlegt að nýta aðstöðuna við flokkunarlúgur 

sveitarfélagsins, það mætti laga. 

 Vantar aðstöðu til að eyða persónugögnum í pappírsformi. 

 Flokkunarhólfin mætti tæma oftar, stundum ekki hægt að koma 

inn flokkuðu sorpi. 

 Mér finnst að það mætti lækka sorpgjaldið, því við sjáum mest 

um að koma ruslinu frá okkur sjálf á réttan stað en ekki 

sveitarfélagið.  
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Spurning 16. Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri vegna 

sorphirðu og flokkunar á Vopnafirði og telur að gæti verið til 

bóta? 

Lokaspurning sneri að því hvort íbúar vildu koma einhverju á framfæri 

vegna sorphirðu og flokkunar og teldu vera til bóta. 

Við þessari spurningu fékkst 27% svarhlutfall eða 50 svör, engir 

afgerandi þættir skáru sig þar úr. Nokkur svaranna áttu betur við 

spurningu varðandi breytingar við safnstöð og voru þau svör flokkuð 

þar. Hér gefur að líta nokkrar af þeim ábendingum sem bárust: 

 Ég set spurningarmerki við ávinning, en tilkostnaður er 

staðreynd. 

 Þeir sem ekki nýta sorphirðuþjónustu ættu ekki að borga fyrir 

þjónustuna. 

 Teldi það vera til bóta ef allt sorp væri sótt og aðrir sæju um 

endanlega flokkun, maður greiðir fyrir það gjald sem er 

sanngjarnt. 

 Vantar meiri upplýsingar, ég veit ekki alltaf hvað á að fara í 

hvern flokk, til dæmis margslags umbúðir. 

 Flokkunarkerfið er of flókið og bæjarbúar þurfa að leggja of 

mikla vinnu í flokkun. Það er ekki umhverfisvænt að hver og 

einn keyri sínu sorpi í flokkunarstöð. 

 Gott væri að fá upplýsingar um hvað er raunverulega endurnýtt 

og hvað mikið fer í urðun (kannski meirihlutinn)? 
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8 Niðurstöður 

Við greiningu svara við spurningakönnun þessarar rannsóknar eru 

helstu niðurstöður hér að neðan. Sú rannsóknarspurning sem leitað var 

svara við er: 

 Hver eru viðhorf og hver er áhugi íbúa Vopnafjarðar til 

sorpflokkunar og endurvinnslu? 

Undirspurningar: 

 Hvaða fyrirkomulag vilja Vopnfirðingar í sorphirðumálum? 

 Á hvern hátt getur sveitarfélagið mætt kröfum íbúa í þessum 

málaflokki? 

 

8.1 Viðhorf og áhugi 

Áhugi íbúa á sorpflokkun kemur skýrt fram, þar sem 83% svarenda 

segjast flokka að mestu eða öllu leyti. Þar kemur einnig fram að konur 

sjá frekar um flokkun en karlmenn, aldurshópurinn 45 – 59 ára er 

duglegri við flokkun en aðrir aldurshópar, þeir sem eru í sambúð eða 

giftir flokka meira en þeir sem búa einir. Fjölskyldur með eitt barn 

flokka meira en aðrar fjölskyldur og íbúar þéttbýlis eru duglegri við 

flokkun en íbúar í dreifbýlinu.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að á milli áranna 2012 og 2013 

er veruleg aukning í flestum umbúðum sem flokkaðar eru á Vopnafirði 

og sendar til Gámaþjónustu Norðurlands ehf. til endurvinnslu. 

Magn blandaðs heimilisúrgangs sem fór til urðunar á Vopnafirði árið 

2012 hefur dregist saman um 58% frá því sem urðað var í 

sveitarfélaginu árið 2010. Ekki var hægt að fá samanburð á landsvísu 

fyrir sama tímabil en frá árinu 2008 – 2011 hafði magn blandaðs 

heimilisúrgangs á Íslandi sem fór til urðunar dregist saman um 31% 

samkvæmt heimildum frá Hagstofu Íslands (sjá bls. 36). 

Samanburðurinn sýnir að verulegur árangur hefur þegar náðst í 

flokkunarmálum á Vopnafirði sem rekja má til mikils áhuga íbúa á 
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flokkun og endurvinnslu sorps, þó það skekki myndina að ekki eru 

borin saman sömu tímabil, en gefur þó engu að síður ákveðnar 

vísbendingar. 

Tölverður meirihluti svarenda hefur meiri áhuga á flokkun nú en þegar 

flokkunarkerfinu var komið á í upphafi árs 2011. Niðurstöðu þess má 

túlka á þann veg að fram að þeim tíma var flokkun ekki í boði og 

umhverfissinnaðir einstaklingar, hafi meðal annarra, tekið því fegins 

hendi þegar flokkun og endurvinnsla hófust hjá sveitarfélaginu. Einnig 

hafði góður undirbúningur fyrir breytt kerfi hér mikil áhrif. Góð 

kynning fór fram á vel sóttum íbúafundi og greinargóðum bæklingi frá 

sveitarfélaginu var dreift á hvert heimili með ítarlegum upplýsingum 

um flokkunarkerfið. 

Skilagjald umbúða hefur ekki áhrif á afstöðu til flokkunar. Það sem 

hefur áhrif á afstöðu til flokkunar er viðhorf íbúa gagnvart þeim 

jákvæðu áhrifum sem þeir telja að flokkun og endurvinnsla skili 

sveitarfélaginu. Niðurstaðan er skýr þegar skoðuð er tafla 8: Viðhorf til 

umhverfismála á blaðsíðu 55. Þar kemur fram að viðhorf íbúa byggist á 

borgaralegri skyldu, umhyggju fyrir komandi kynslóðum, því að leggja 

sitt af mörkum til að draga úr sóun náttúruauðlinda og því að draga úr 

umhverfismengun. Þessi viðhorf þátttakanda til flokkunar, fylgi þeir 

því eftir í verki, hafa áhrif á að síður sé gengið á náttúruauðlindir jarðar 

til hagsbóta fyrir komandi kynslóðir. 

 

8.2 Fyrirkomulag sorphirðu 

Samkvæmt þessari rannsókn aðhyllast Vopnfirðingar helst einnar 

tunnu kerfi af þeim þremur kerfum sem nefndar voru í rannsókninni. 

Hátt í helmingur svarenda lýsir þeirri afstöðu sinni. Aftur á móti er 

nokkuð jafnt hlutfall eða um fjórðungur svarenda sem vill tveggja 

tunnu kerfi ásamt sama hlutfalli sem vill þriggja tunnu kerfi. 

Niðurstöðurnar sýna að það eru helst fjölskyldur með eitt eða tvö börn 

sem vilja tveggja tunnu kerfi, en fjölskyldur með þrjú börn eða fleiri 

sem kjósa þriggja tunnu fyrirkomulagið. Túlka má það á þann hátt að 
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meira sorp falli til á heimilum barnafjölskyldna og samfara því þurfi 

meira pláss undir flokkun ásamt auknum tíma og kostnaði við skil á 

flokkuðu sorpi til safnstöðvarinnar. 

Þrátt fyrir það að íbúar vilji halda núverandi fyrirkomulagi er það ekki 

svo að þeir vilji ekki breyttar útfærslur á því, til dæmis það að sorpið sé 

sótt til heimila þó því fylgi viðbótarkostnaður. Þar eru íbúar í 

dreifbýlinu tilbúnir að borga meira fyrir þá þjónustu en íbúar 

þéttbýlisins. Þó íbúar séu fylgjandi því að sorp sé sótt til heimila þeirra 

og þeir tilbúnir að greiða aukalega fyrir það, þá eru þeir andvígir því að 

borga eftir því sorpmagni sem frá heimilunum kemur. 

Þeir sem ekki flokka sorp segja helstu ástæðu þess vera að það sé of 

mikil fyrirhöfn, auk þess sem vanti pláss til sorpflokkunar, enda margir 

mismunandi flokkar sem íbúum er ætlað að flokka í. Einnig telja þeir 

sig ekki hafa neinn ávinning af flokkuninni. Þá mun afstaða þeirra ekki 

breytast þó sorpið væri sótt til heimila þeirra. Hafa ber í huga að við 

þessum spurningum fengust mjög fá svör og því má efast um 

marktækni þeirra. Með upplýsingagjöf og greiningu á þessum 

svarendahóp er möguleiki á að breyta afstöðu hans, þó líklega muni 

aldrei 100% árangur nást. 

Í samanburði við þau kerfi sem notuð eru í Dalvíkurbyggð og á 

Fljótsdalshéraði er kerfi Vopnafjarðar mun hagkvæmara fyrir íbúa en 

íbúa Dalvíkurbyggðar. Aftur á móti er ekki að sjá að einnar tunnu kerfi 

sé hagkvæmara fyrir íbúa Vopnafjarðar en þriggja tunnu kerfi sem 

notað er á Fljótsdalshéraði, þar sem sorphirðugjöld á heimili eru nánast 

þau sömu. Skýringin gæti legið í smæð sveitarfélagsins á Vopnafirði 

auk þess sem um langan veg er að fara með flokkaða sorpið til 

endurvinnslu frá Vopnafirði til Akureyrar. Einnig fylgir því 

aukakostnaður fyrir íbúa Vopnafjarðar að flytja allt flokkað sorp til 

safnstöðvarinnar en ekki er gott að meta hve mikill sá kostnaður er. 
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8.3 Mögulegar aðgerðir sveitarfélagsins til úrbóta 

Þrátt fyrir að íbúar telji aðstöðu við safnstöð sveitarfélagsins að 

stærstum hluta fullnægjandi vilja þeir úrbætur á nokkrum sviðum. Bæta 

þarf lýsingu við safnstöð sveitarfélagsins, stækka þarf flokkunarlúgur 

safnstöðvarinnar, meira skjól þarf í formi skjólveggja og aukna opnun 

á gámasvæði. Ekki er nein aðstaða eða móttaka fyrir þá sem vilja skila 

lífrænu sorpi. Flokkunarkerfið er of flókið, og ósanngjarnt þykir að 

allir borgi sama sorphirðugjald burtséð frá því hvort þeir flokka eða 

ekki.  

Ætla má að sveitarfélagið verði að taka ofangreindar athugasemdir íbúa 

til skoðunar og leysa úr eftir bestu getu. Það gæti leitt til enn betri 

útkomu flokkunar og endurvinnslu finni íbúar fyrir vilja 

sveitarfélagsins til samvinnu, en ekki einungis valdboði. 

Sveitarfélagið má bæta úr upplýsingagjöf til almennings varðandi þau 

áhrif og þann ávinning, ef hann er einhver, af núverandi fyrirkomulagi 

sorphirðu. Það væri mikilvægur þáttur í að auka vitund almennings um 

það hverju núverandi kerfi skilar og á þann hátt verið hvatning til að 

gera góða hluti betri. Þar væri heimasíða og/eða fésbókarsíða 

sveitarfélagsins ákjósanlegur vettvangur. 
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9 Umræða og tillögur 

Þau skref sem stigin hafa verið hingað til varðandi flokkun og 

endurvinnslu á sorpi fléttast inn í samfélagslega ábyrgð 

Vopnafjarðarhrepps, fyrst og fremst gagnvart umhverfinu. Hún er 

fólgin í því að draga úr sorpurðun og auka þess í stað flokkun og 

endurvinnslu. 

Til að auka líkur á að sveitarfélagið nái bættum árangri í samfélagslegri 

ábyrgð í umhverfismálum þarf að koma á fastmótaðri stefnu sem 

starfað er eftir. Sveitarfélagið Vopnafjarðarhreppur gæti mótað eigin 

stefnu í samfélagslegri ábyrgð, og þá gæti verið gagnlegt að hafa ISO 

26000 staðalinn til hliðsjónar. Einnig mætti leita til fyrirtækja sem 

starfa á þessu sviði eins og til dæmis til fyrirtækisins Festu sem starfar 

meðal annars við innleiðingu stefnu samfélagslegrar ábyrgðar. Þá eru 

fleiri leiðir mögulegar, til að mynda að horfa til þess sem önnur 

fyrirtæki og stofnanir eru að gera. Í skýrslunni voru til dæmis nefnd 

fyrirtækin Sorpa, Landsbankinn og Landsvirkjun og mögulega gæti 

sveitarfélagið tileinkað sér eitthvað úr þeirra stefnum. 

Með núverandi stefnu í sorphirðumálum varðandi flokkun og 

endurvinnslu er sveitarfélagið að leggja ákveðna línu í samfélagslegri 

ábyrgð í umhverfismálum með þátttöku íbúa.  

Þættir samfélagslegrar ábyrgðar sveitarfélagsins falla að 

pýramídakenningu Carroll á þann hátt að umhverfismál 

Vopnafjarðarhrepps snerta að einhverju leyti öll þrep pýramídans. 

Grunnurinn sem er efnahagslegur tilgangur, kemur fram í að 

fyrirkomulag sorphirðu mun talið vera hagkvæmt til langframa, þar 

sem bæði náttúra og menn munu njóta góðs af. Sveitarfélagið er bundið 

af lögum og reglum um það magn heimilssorps sem urða má, þeim 

skilyrðum er reynt að mæta með því að draga úr urðun sorps eins og 

kostur er, þar kemur hin lagalega skylda til sögunnar. Siðferðislega 

hluta pýramídans, og það að láta gott af sér leiða, kemur fram í stefnu 

sveitarfélagsins um að ganga lengra í minnkun sorpmagns til urðunar 

heldur en mörg önnur sveitarfélög. 
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Mikill ávinningur væri fólginn í því ef almenningur, fyrirtæki og 

sveitarfélög drægju úr umbúðamagni við innkaup, það kæmi meðal 

annars fram í minna magni sorps til endurvinnslu. Fram kemur í 

skýrslunni að íbúar í dreifbýlinu huga meira að þessum þætti, en íbúar 

þétttbýlisins. Þar skiptir máli að flokkuðu sorpi þarf að skila til 

safnstöðvar og munar þar miklu í vegalengdum eftir búsetu í dreifbýli 

og þéttbýli. Hér er þörf á aukinni vitund íbúa, sérstaklega í þéttbýlinu. 

Aukin vitund og áhugi almennings varðandi endurnýtingu og 

endurvinnslu sorps fer vaxandi og kemur fram í minnkandi magni sem 

fer til urðunar á Vopnafirði eftir að núverandi flokkunarkerfi var tekið í 

gagnið. Með þessu móti eru líkur á að sveitarfélagið nái þeim ávinningi 

í umhverfismálum sem það stefnir að um 60 – 80% minnkun á sorpi til 

urðunar fyrir árið 2020. 

Kröfur íbúa gagnvart sveitarfélaginu varðandi bætta þjónustu í 

sorphirðumálum eru margvíslegar en þó komu sumar ábendingar oftar 

fram en aðrar í rannsókninni og var þeim gerð skil í niðurstöðukafla. 

Meðal þess sem kom fram var að flokkunarkerfin væru of flókin. 

Lausn á því gæti verið fólgin í auka flokkunar-lúgu á safnstöð og í 

hana færi það sorp sem íbúar væru í vafa með flokkun á, í stað þess að 

henda því með heimilissorpi. Með því móti gæti aukið magn farið til 

flokkunar. Fram kemur að íbúar vilja að sorp sé sótt til heimilanna þrátt 

fyrir viðbótarkostnað því fylgjandi. Þó um helmingur íbúa kjósi að 

halda einnar tunnu kerfi þá kýs hinn helmingurinn tveggja eða þriggja 

tunnu kerfi sem fela það í sér að sorpið sé sótt heim. Á meðan 

núverandi kerfi er við lýði gæti sveitarfélagið hugsanlega boðið þá 

þjónustu að sækja flokkað sorp til heimila þeirra sem eiga erfitt með að 

koma því til safnstöðvarinnar. 

Ein af óskum íbúa varðandi bætta þjónustu safnstöðvarinnar var að 

afgreiðslutími gámaports verði lengdur. Við núverandi fyrirkomulagi 

er sú hætta til staðar að hlutir sem skila á í gámaport verði skildir eftir á 

víðavangi eða fyrir utan girðingu gámaports, með tilheyrandi sóðaskap. 
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Þá telja íbúar að þeir geti fargað hlutum í gámaporti án þess að greiða 

fyrir, en í þeim málum er sveitarstjórn bundin af lögum númer 

55/2003, en þar segir í 1. málsgrein 11. greinar: 

„Rekstraraðili förgunarstaðar, hvort sem um er að ræða sveitarfélag, 

byggðasamlag eða einkaaðila, skal innheimta gjald fyrir förgun 

úrgangs. Gjaldið skal nægja fyrir öllum kostnaði við förgun 

úrgangsins, þ.m.t. uppsetningu og rekstur viðkomandi förgunarstaðar.“ 

Gjaldtakan á þar af leiðandi að lenda á þeim sem skilar úrgangi til 

förgunar en ekki á samfélaginu í heild. 

Mörgum spurningum er enn ósvarað, til dæmis hvort núverandi 

fyrirkomulag sveitarfélagsins í sorphirðu sé í raun umhverfisvænt. Er 

það umhverfisvænt og samfélagslega ábyrgt að hvert heimili skili 

flokkuðu sorpi til safnstöðvar í stað þess að hreinsunaraðili sæki það til 

heimila? Eru meiri áhrif fólgin í því að íbúar bæru kostnað af sorphirðu 

út frá því magni sem kemur frá heimilum þeirra, er hugsanlegt að það 

drægi úr sorpmagni frá heimilum? Með því fyrirkomulagi má gera ráð 

fyrir að íbúar hugi frekar að magni umbúða við innkaup, meðal annars 

vegna þess kostnaðar sem fylgir förgun eða endurvinnslu umbúða. 

Væri þá í raun ekki verið að ráðast að rótum vandans, því ef það leiddi 

til minnkandi sorpmagns heimila, félli það vel að stefnu sveitarfélagins 

í samfélagslegri ábyrgð umhverfismála.  

Efasemdarraddir heyrast iðulega um að sorp sem flokkað sé fari ekki til 

endurvinnslu og fram kom í þessari rannsókn að 24% svarenda, af 181 

aðila, álíta að svo sé. Það er því rétt að leggja áherslu á að 

Úrvinnslusjóður greiðir aðeins fyrirtækjum fyrir þá reikninga sem þau 

geta framvísað og það er því þeirra hagur að selja sem mest af þeim 

efnum sem fyrirtækin fá flokkuð til sín. Þannig er það hvati 

fyrirtækjanna að það efni sem kemur flokkað til þeirra sé selt til 

endurvinnslu, en ekki urðað. 

Ef allir leggjast á eitt má hafa bætt áhrif á umhverfi og lengja líftíma 

náttúruauðlinda jarðar.  

Það skiptir máli hvað þú gerir.  
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Viðauki 1:  Kynningarbréf og spurningalisti 

 

 

Spurningakönnun 

 

Viðhorf til sorpflokkunar á Vopnafirði 

 
 

Vopnafirði 7. mars 2014. 

 

Ágæti viðtakandi! 

 

Könnunin sem hér fylgir er hluti af lokaverkefni mínu við viðskiptadeild Háskólans á 

Akureyri. Markmiðið með rannsókninni er að kanna viðhorf og áhuga Vopnfirðinga á 

sorpflokkun og endurvinnslu hér á staðnum og hvort sveitarfélagið geti haft áhrif á áhuga 

almennings til þátttöku í flokkun og þá með hvaða móti.  

 

Ekki er langt síðan að breytingar voru gerðar á sorphirðumálum okkar Vopnfirðinga og er 

forvitnileg að fá fram afstöðu ykkar íbúanna til málaflokksins. Meðfylgjandi er stuttur 

spurningalisti, aðeins 16 spurningar sem ég væri mjög þakklátur fyrir að þú gæfir þér tíma til 

að svara. Ekki ætti að taka lengri tíma en 5 – 10 mín. að svara könnuninni. Aðeins á að merkja 

við einn svarmöguleika við hverri spurningu. 

 

Spurningalistinn er sendur inn á hvert heimili á Vopnafirði. Þátttaka er valfrjáls, gögnin eru 

nafnlaus og ekki rekjanleg á neinn hátt. Farið verður með listana sem algjört trúnaðarmál. 

 

Límmiði fylgir innan í umslaginu til að líma yfir þann límmiða sem fyrir er utan á 

umslaginu, þannig að könnunin skili sér til baka á nafn mitt. 
 

Þegar þú hefur fyllt út könnunina bið ég þig um að setja hana í meðfylgjandi umslag sem skila 

má ófrímerktu í póstkassann við Landsbankann, einnig mun ég til þægindaauka fyrir íbúa í 

þéttbýlinu sækja könnunina til þín dagana 14. – 16. mars. Í þeim tilfellum munu þátttakendur 

setja listann í innsiglaðan kassa. Fyrir íbúa í dreifbýlinu bið ég ykkur að skila könnuninni í 

póstkassa ykkar í sveitinni eða í póstkassa Póstsins við Landsbankann. 

Lokaskil eru þriðjudaginn 18. mars það á bæði við um þéttbýli og dreifbýli. 

 

Ef einhverjar spurningar vakna þá hvet ég þig til að hafa samband við mig í síma 820-6861 

eða á netfangið baldurkj@simnet.is. 

 

 

Með kæru þakklæti og von um góðar undirtektir, 

 

 

 

____________________________________ 

            Baldur Kjartansson 
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Viðauki 2: Áminningarbréf  

 

Spurningakönnun 

Viðhorf til sorpflokkunar á Vopnafirði 

 

Í kynningarbréfi með spurningakönnun minni kom fram að gengið yrði 

í hús í þéttbýlinu á tímabilinu 14. – 16. mars til að sækja svarlistann. 

Því miður var enginn heima þegar komið var við hjá þér. 

Ef þú hefur þegar svarað og skilað könnuninni vil ég þakka þér kærlega 

fyrir þátttökuna. 

Hafir þú hins vegar ekki svarað vona ég að þú sjáir þér fært að gera það 

og skila könnuninni að því loknu í póstkassann við Landsbankann í 

síðasta lagi þriðjudaginn 18. mars n.k. 

Með kveðju og þakklæti 

___________________________________ 

Baldur Kjartansson 

 

Spurningakönnun 

Viðhorf til sorpflokkunar á Vopnafirði 

 

Nýlega sendi ég út spurningakönnun til allra íbúa á Vopnafirði. Til 

ykkar í dreifbýlinu var beðið um að skila könnuninni í póstkassa ykkar 

eða í póstkassa Póstsins við Landsbankann. 

Ef þú hefur þegar svarað og skilað könnuninni vil ég þakka þér kærlega 

fyrir þátttökuna. 

Hafir þú hins vegar ekki svarað vona ég að þú sjáir þér fært að gera það 

og skila könnuninni að því loknu á annan hvorn af fyrrnefndum 

stöðum, í síðasta lagi þriðjudaginn 18. mars n.k. 

Með kveðju og þakklæti 

___________________________________ 

Baldur Kjartansson 
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Viðauki 3: Hluti úr sorphirðugjaldskrám 

Vopnafjarðarhrepps, Fljótsdalshéraðs og 

Dalvíkurbyggðar  

 

 

Nr. 1083 22. nóvember 2013 

 

GJALDSKRÁ 

fyrir sorphirðu og meðhöndlun úrgangs í Vopnafjarðarhreppi. 

1. gr. 

Hreppsnefnd Vopnafjarðarhrepps innheimtir gjöld vegna sorphirðu og meðhöndlunar 

úrgangs eins og fram kemur í gjaldskrá þessari. Hreppsnefnd Vopnafjarðarhrepps 

áskilur sér rétt til þess að fela sorphirðuverktaka umsjón með innheimtu 

móttökugjalda á söfnunarstöðvum, eigi það við. 

2. gr. 

Sorphreinsunargjald greiðist árlega. Gjaldið skal innheimt með fasteignagjöldum. 

Gjaldið er kr. 11.000 á hverja íbúð, miðað við almenna tunnu, 240 l. 

Sorpeyðingargjald greiðist árlega. Gjald skal innheimt með fasteignagjöldum. 

Gjaldið er 11.000 kr. á hverja íbúð, miðað við almenna tunnu, 240 l. 

Sorpgjald fyrirtækja greiðist árlega. Gjaldið innheimtist með fasteignagjöldum. 

Hvert fyrirtæki greiðir lágmarkssorpgjald 22.000 kr. á ári, sem er annars vegar 11.000 

kr. í sorphreinsunargjald og hins vegar 11.000 kr. í sorpeyðingargjald. Gjaldið tekur 

mið af 240 l tunnu. 

Fyrir hverja aukatunnu skal greiða 15.500 kr./ár. 

Fyrir sorp umfram þetta greiðist samkvæmt gjaldskrá 

Vopnafjarðarhrepps. 
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Nr. 184 6. febrúar 2014 

GJALDSKRÁ 

fyrir sorphirðu og sorpeyðingu á Fljótsdalshéraði. 

 

1. gr. 

Árlegt þjónustugjald vegna sorphirðu og sorpeyðingar á 

Fljótsdalshéraði, til að standa undir kostnaði, er sem hér segir: 

A. Á hverja íbúð í þéttbýli og á lögbýli, eða íbúðarhús utan þéttbýlis 

greiðist þjónustugjald: 

Sorphirðugjald kr. 16.716 

Sorpförgunargjald kr. 5.724 

Samtals: kr. 22.440 

B. Tíðni losunar og rúmmál íláta: 

Þéttbýli: 

Brún tunna 120 l Hálfsmánaðarlega á sumrin en annars 

mánaðarlega 

Grá tunna 240 l Mánaðarlega 

Græn tunna 240 l Mánaðarlega 

Dreifbýli: 

Jarðgerðartunna Ekki losuð 

Grá tunna 240 l Mánaðarlega 

Grænt kar 660 l Á tveggja mánaða fresti 

Sjá nánar á sorphirðudagatölum. 

 

  



             

 88 

 

 

Nr. 259 27. febrúar 2014 

 

GJALDSKRÁ 

fyrir sorphirðu í Dalvíkurbyggð. 

1. gr. 

Sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar er heimilt að leggja á árlegt sorphirðugjald (urðunar- 

og sorp-hreinsigjald). 

2. gr. 

Sorphirðugjaldið er lagt á hverja íbúð í lögsagnarumdæmi Dalvíkurbyggðar og er það 

innheimt með fasteignagjöldum eða á annan hátt eftir því sem við verður komið og þá 

með sömu gjalddögum og fasteignagjöld. 

Búrekstraraðilum er gefinn kostur á að greiða sérstaklega fyrir ílát undir 

búrekstrarúrgang, flutning hans og förgun samkvæmt gjaldskrá þessari. Þá er lagt á 

búfjáreigendur sérstakt gjald til að standa straum af kostnaði við förgun dýraleifa og 

tekur gjaldið mið af því að það standi undir kostnaði við förgunina. 

3. gr. 

Sorphirðugjaldið og úrvinnslugjald á endurvinnslustöð á Dalvík er sem hér greinir: 

a) Íbúðir, sorphirðugjald, kr. 31.400. 

b) Gjöld vegna úrgangs sem tekið er á móti í endurvinnslustöð er eftirfarandi: 

Fyrir áætlað lámarksmagn allt að 100 kg eða 1,5 m³ skal greiða móttöku- og 

flutningsgjald kr. 2.996 og urðunargjald kr. 3.615 eða samtals kr. 6.611. 

Fyrir hvert kíló umfram 100 kg greiðist samtals móttöku- og flutningsgjald 30 kr. og 

urð-unargjald 36 kr. og fyrir hvern 1,5 m³ umfram 1,5 m³ bætist fyrir móttöku- og 

flutnings-gjald 2.996 kr. og urðunargjald 3.615 kr. 

c) Ekki er tekið gjald fyrir móttöku á flokkuðum úrgangi sem ber úrvinnslugjald, þar 

má nefna: pappaumbúðir, plastumbúðir, hjólbarðar, heyrúlluplast, ýmis spilliefni og 

úrelt ökutæki. 

d) Íbúar Dalvíkurbyggðar þurfa ekki að greiða móttökugjald fyrir 

úrgang sem tengdur er venjulegum heimilisrekstri á endurvinnslustöð á 

Dalvík.  
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Viðauki 4: Opnunartími gámaports og 

sorphirðudagar janúar – júní 2014 

 

 

 


