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Útdráttur	
Markmið	rannsóknarinnar	„Meðvitund	fólks	byrjar	oft	í	ruslatunnunni“,	er	að	kanna	upplifun	

sérfræðinga	 í	 umhverfismálum	 af	 árangri	 á	 sorpflokkun	 á	 höfuðborgarsvæðinu.	

Rannsóknarspurning	 verkefnisins	 er:	 „Hver	 er	 upplifun	 sérfræðinga	 í	 umhverfismálum	 hjá	

sveitarfélögum	á	höfuðborgarsvæðinu	af	 árangri	 á	 flokkun	á	heimilisúrgangi?“	 Lykilhugtök	

rannsóknarinnar	voru	sorpflokkun,	 samfélagsleg	ábyrgð,	 stefna	sveitarfélaga	og	árangur	af	

sorpflokkun.	Stuðst	var	við	eigindlega	rannsóknaraðferð	til	að	svara	rannsóknarspurningunni	

og	fyrirbærafræðilega	greiningaraðferð	við	greiningu	viðtala.	Tekin	voru	fimm	hálfopin	viðtöl	

við	 sérfræðinga	 í	 umhverfis-	 og	 úrgangsmálum	 hjá	 fjórum	 sveitarfélögum	 og	 einu	

sorpmeðhöndlunarfyrirtæki	 á	 höfuðborgarsvæðinu.	 Við	 greiningu	 viðtalanna	 birtust	 þrjú	

þemu,	 þau	 voru	 framfarir	 í	 sorpflokkun,	 vitundarvakning	 íbúa	 og	 ósamræmi	 í	 stefnu	

sveitarfélaga.	Niðurstöður	 rannsóknarinnar	benda	 til	þess	að	 tækifæri	 séu	 til	þess	að	gera	

betur	 í	 sorpflokkun	með	 aukinni	 samvinnu	 sveitarfélaga,	 samstilltu	 átaki	 í	 formi	 aukinnar	

fræðslu,	vitundarvakningu	og	samræmdri	stefnu	sveitarfélaga.			
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1	Inngangur		
Á	síðustu	árum	hefur	orðið	mikil	vitundarvakning	 í	samfélaginu	á	mikilvægi	þess	að	flokka,		

endurvinna	 og	 draga	 úr	 úrgangi.	 Einnig	 hafa	 umræður	 um	 úrgangsmál	 aukist	 mikið.	

Nútímasamfélagi	fylgir	mikill	úrgangur,	magnið	eykst	stöðugt	hér	á	landi	og	annars	staðar	í	

heiminum.	Með	 tilkomu	 SORPU,	 sem	 tók	 til	 starfa	 árið	 1991,	 urðu	 breytingar	 í	 flokkun	 á	

heimilisúrgangi	íbúa	á	höfuðborgarsvæðinu	(SORPA,	2016).	Lög	um	meðhöndlun	úrgangs	voru	

fyrst	sett	árið	2003.	Í	þeim	er	tekið	á	helstu	þáttum	í	úrgangsmálum	og	út	frá	þeim	lögum	hafa	

verið	unnar	skýrslur,	reglugerðir	og	áætlanir.	Árlega	er	gerð	húsasorpsrannsókn,	þar	sem	allur	

úrgangur	á	höfuðborgarsvæðinu	er	flokkaður	í	mismunandi	efnisflokka.	Út	frá	því	er	unnt	að	

reikna	hlutfallslegar	breytingar	á	mismunandi	gerðum	úrgangs	úr	orkutunnum.		

Markmið	 þessarar	 rannsóknar	 er	 að	 skoða	 hver	 upplifun	 sérfræðinga	 í	

umhverfismálum	er	af	árangri	á	flokkun	á	heimilisúrgangi,	með	það	í	huga	að	þessi	rannsókn	

hafi	hagnýtt	gildi	 fyrir	 fólk	með	áhuga	á	umhverfismálum	og	sorpflokkun,	fyrir	einstaklinga	

sem	eru	að	byrja	að	flokka	eða	vilja	bæta	sig	þegar	það	kemur	að	flokkun	úrgangs.	Stefnt	er	

að	 því	 að	 fyrirtæki	 og	 einstaklingar	 geti	 nýtt	 sér	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 og	 munu	

niðurstöðurnar	vonandi	gagnast	sveitarfélögum	og	almenningi	í	frekari	úrbótum	á	flokkun	á	

heimilisúrgangi.	

	 Fræðilegur	 bakgrunnur	 rannsóknarinnar	 byggist	 á	 fjórum	 lykilhugtökum	 sem	 eru:	

Sorpflokkun,	samfélagsleg	ábyrgð,	stefna	sveitarfélaga	og	árangur	af	sorpflokkun.	Stuðst	er	

við	 eigindlega	 rannsóknaraðferð,	 tekin	 voru	 viðtöl	 við	 fimm	 einstaklinga	 sem	 þekkja	

málaflokkinn	vel	og	greining	viðtala	var	gerð	út	frá	fyrirbærafræðilegri	greiningaraðferð.	Þar	

var	 leitað	eftir	því	hvort	viðmælendur	hefðu	sameiginlega	upplifun,	 sem	myndar	ákveðinn	

kjarna	(e.	essence)	samkvæmt	greiningaraðferð	Creswell	(2013).	Því	þykir	henta	vel	að	beita	

fyrirbærafræðilegri	 greiningaraðferð.	 Rannsóknarspurningin	 er:	 „Hver	 er	 upplifun	

sérfræðinga	í	umhverfismálum	hjá	sveitarfélögum	á	höfuðborgarsvæðinu	af	árangri	á	flokkun	

á	 heimilisúrgangi?“	 Höfundur	 hefur	 lengi	 haft	 áhuga	 á	 umhverfismálum	 og	 unnið	 á	 sviði	

úrgangs-	og	umhverfismála	síðustu	átta	ár.	Helsta	ástæða	þess	að	þetta	viðfangsefni	varð	fyrir	

valinu	er	áhugi	höfundar,	auk	þess	er	mikið	af	spennandi	sérsöfnunarverkefnum	í	gangi	og	

framundan.		

	 Framsetning	 rannsóknar	 er	með	 þeim	 hætti	 að	 fyrst	 verður	 fjallað	 um	 fræðilegan	

bakgrunn	rannsóknarinnar.	Þar	eru	lykilhugtök	á	sviði	umhverfis-	og	úrgangsmála	skilgreind	
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og	fjallað	er	um	helstu	skýrslur	og	rannsóknir	sem	tengjast	þeim.	Því	næst	er	aðferðafræði	

rannsóknarinnar	kynnt,	þar	á	eftir	verður	hvert	og	eitt	viðtal	greint	og	niðurstöður	þessarar	

rannsóknar,	 ásamt	 kjarna	 (e.	 essence)	 greiningarinnar	 birtar.	 Í	 umræðukafla	 verða	

niðurstöður	þessarar	rannsóknar	bornar	saman	við	fræðilegan	bakgrunn	og	fyrri	rannsóknir.	
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2	Fræðilegur	bakgrunnur			
Í	eftirfarandi	kafla	verður	fjallað	um	fræðilegan	bakgrunn	rannsóknarinnar	ásamt	því	að	skoða	

fyrri	rannsóknir	um	meðhöndlun	úrgangs	og	samfélagslega	ábyrgð.	Einnig	verða	lykilhugtök	

þessarar	 rannsóknar	 skilgreind,	 en	 þau	 eru	 sorpflokkun,	 samfélagsleg	 ábyrgð,	 stefna	

sveitarfélaga	í	úrgangsmálum	og	árangur	af	sorpflokkun.		

	

2.1	Sorpflokkun		

Sorp	 virðist	 hafa	 fengið	 neikvæða	

merkingu	 í	 huga	 fólks	 og	 er	 almennt	

tengt	við	eitthvað	sem	er	einskis	virði.	

Skortur	 á	 auðlindum	 er	 yfirvofandi	

vandamál	 	 vegna	 fólksfjölgunar	 og	

aukinnar	neyslu.	Með	því	 að	 flokka	og	

endurvinna	er	hringrás	hráefnisins	 (sjá	

mynd	 1)	 viðhaldið	 og	 það	 dregur	 úr	

ágangi	á	auðlindir	jarðar.	Því	meira	sem	

er	 flokkað	 og	 endurunnið,	 því	 minna	

þarf	að	urða	og	þannig	lengist	nýtingartími	urðunarstaða	og	kostnaður	sveitarfélaganna	við	

meðhöndlun	og	förgun	úrgangs	minnkar	(Íslenska	gámafélagið,	2012).		

Sveitarfélög	 eru	 ábyrg	 fyrir	 meðhöndlun	 úrgangs.	 Í	 því	 felst	 sorphirða	 við	 heimili,	

endurvinnsla	og	að	koma	þeim	úrgangi	sem	ekki	er	hægt	að	endurvinna	eða	endurnýta	til	

urðunar	(Samband	íslenskra	sveitarfélaga,	e.d.).	Sveitarfélögin	á	höfuðborgarsvæðinu	eru	sjö	

talsins	og	styðjast	við	mismunandi	leiðir	við	flokkun	úrgangs	(Samband	íslenskra	sveitarfélaga,	

e.d.).	

	

2.1.1	Meðhöndlun	úrgangs	

Í	 3.	 gr.	 laga	nr.	55/2003	um	meðhöndlun	úrgangs	er	heimilisúrgangur	 skilgreindur	þannig:	

„...úrgangur	frá	heimilum,	t.d.	matarleifar,	pappír,	pappi,	plast,	garðaúrgangur,	gler,	timbur,	

málmar	 og	 sams	 konar	 leifar	 frá	 rekstraraðilum	 o.þ.h.“	 (Lög	 um	meðhöndlun	 úrgangs	 nr.	

55/2003).	Úrgangur	er	afgangs	hráefni,	eitthvað	sem	mun	ekki	verða	notað	aftur	eða	nýtist	

ekki	lengur	(Umhverfisstofnun,	e.d.).		

Mynd	1.	Hringrás	hráefnis	(Íslenska	gámafélagið,	2012).	



	

	 4	

	 Á	undanförnum	árum	hafa	orðið	miklar	breytingar	á	meðhöndlun	úrgangs.	Framfarir	

hafa	 orðið	miklar	 og	 endurvinnsla	 og	 endurnýting	 aukist.	 Markmið	 laga	 um	meðhöndlun	

úrgangs	 er	 fyrst	 og	 fremst	 að	 stuðla	 að	 úrgangsstjórnun	 og	 að	meðhöndlun	 úrgangs	 fari	

þannig	fram	að	ekki	skapist	hætta	fyrir	heilsufar	einstaklinga	og	umhverfið.	Úrgangsstjórnun	

skal	með	aðferðum	og	fræðslu	stuðla	að	sjálfbærri	og	bættri	auðlindanotkun,	með	það	að	

markmiði	 að	 lágmarka	 úrgangsmyndun,	 auka	 endurvinnslu	 og	 bæta	 nýtingu	 hráefna	 úr	

úrgangi	 sem	til	 fellur,	draga	úr	því	magni	 sem	urðað	er	og	 tryggja	viðeigandi	meðhöndlun	

úrgangs		(Ríkisendurskoðun,	2016).		

	 Úrgangsforvarnir	má	skilgreina	sem	sjálfbæra	neyslu,	eða	þegar	auðlindir	eru	nýttar	á	

sem	 bestan	 hátt	 og	 komið	 er	 í	 veg	 fyrir	 framleiðslu	 eða	 notkun	 ónauðsynlegs	 varnings	

(Umhverfis-	og	auðlindaráðuneytið,	2016).	Öll	neysla	veldur	úrgangi	og	því	er	mikilvægt	að	

horfa	 til	 framtíðarmöguleika	 hráefnisins,	 í	 stað	 núverandi	 þarfa	 einstaklingsins.	 Líta	má	 á	

heiminn	sem	lokað	kerfi	og	því	þarf	að	gæta	þess	að	henda	ekki	hráefni	sem	hægt	væri	að	

endurvinna	í	blandaðan	úrgang.	Koma	þarf	í	veg	fyrir	að	stöðugt	sé	gengið	á	auðlindir	sem	eru	

af	skornum	skammti.	Mikilvægt	er	að	gera	sér	grein	fyrir	því	að	allur	sá	úrgangur	sem	er	ekki	

flokkaður	endar	í	náttúrunni.	Á	Íslandi	er	úrgangur	fyrst	og	fremst	urðaður,	mjög	lítið	hlutfall	

af	 úrgangi	 fer	 í	 brennslu.	 Það	 getur	 tekið	 langan	 tíma	 fyrir	 úrgang	 að	brotna	niður	 og	 við	

niðurbrot	losna	kemísk	efni.	Hluti	úrgangs	brotnar	ekki	niður	og	safnast	upp	í	miklu	magni	á	

urðunarstað.	 Flokkun	 og	 endurvinnsla	 dregur	 úr	 mengun	 af	 völdum	 úrgangs	

(Umhverfisstofnun,	e.d.).	

		 Í	3.	gr.	 laga	um	meðhöndlun	úrgangs	er	endurvinnsla	skilgreind	sem:	„...hvers	kyns	

endurnýtingaraðgerð	sem	felst	í	því	að	endurvinna	úrgangsefni	í	vörur,	efnivið	eða	efni,	hvort	

sem	er	til	notkunar	í	upphaflegum	tilgangi	eða	í	öðrum	tilgangi.	Undir	þetta	fellur	uppvinnsla	

á	 lífrænum	efniviði,	 en	ekki	 orkuvinnsla	og	uppvinnsla	 sem	 skilar	 efni	 sem	á	 að	nota	 sem	

eldsneyti	eða	til	fyllingar“	(Lög	um	meðhöndlun	úrgangs	nr.	55/2003).	

	

2.1.2	Úrgangsþríhyrningurinn		

Rammatilskipun	 Evrópusambandsins	 um	 úrgang	 (nr.	 2008/98/EB)	 var	 innleidd	 í	 íslenska	

löggjöf	 þegar	 lögum	 nr.	 55/2003	 um	 meðhöndlun	 úrgangs	 var	 breytt	 árið	 2013.	

Rammatilskipunin	leggur	áherslu	á	að	meginmarkmið	allrar	stefnumótunar	í	úrgangsmálum	

sé	að	„lágmarka	neikvæð	áhrif	sem	myndun	og	meðhöndlun	úrgangs	hefur	á	umhverfið	og	
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heilsu	manna“.	Landsáætlunin	byggist	á	meginmarkmiðum	laga	nr.	55/2003,	þar	sem	fjallað	

er	 um	 forgangsröðun	 við	 meðhöndlun	 úrgangs.	 Í	 lögunum	 kemur	 fram	 að	 svonefndan	

úrgangsþríhyrning	(e.	waste	hierarchy)	skuli	nota	við	stefnumótun	í	úrgangsmálum.	Með	því	

er	hægt	að	takmarka	auðlindanotkun	og	halda	um	leið	neikvæðum	áhrifum	af	meðhöndlun	

úrgangs	 í	 lágmarki.	 Förgun	 skal	 einungis	 eiga	 sér	 stað	 þegar	 öll	 önnur	 úrræði	

úrgangsþríhyrningsins	hafa	verið	útilokuð.	Meðhöndlun	úrgangs	á	að	fara	 fram	samkvæmt	

eftirfarandi	forgangsröð,	sjá	mynd	2	(Umhverfis-	og	auðlindaráðuneytið,	2013;	Mannvit	hf.	

verkfræðistofa,	2009).	

	
Mynd	2.	Úrgangsþríhyrningur	(e.	waste	hierarchy)	(Umhverfis-	og	auðlindaráðuneytið,	2013).		

2.1.3	Rannsókn	um	lágmörkun	úrgangs	

Mariaelena	Bonelli,	Luigi	Bosio,	Roberto	Cavallo,	Umberto	Gianolio	og	Paolo	Marengo	(2016)	

rannsökuðu	áhrif	úrgangsforvarna	hjá	þremur	litlum	sveitarfélögum	á	Ítalíu.	Rannsókn	þeirra	

gekk	út	á	það	að	skoða	kostnað	og	ávinning	þeirra	aðgerða	sem	sveitarfélög	standa	fyrir	um	

úrgangsforvarnir.	Meðal	þeirra	kerfa	 sem	voru	skoðuð	var	 svokallað	PAYT-kerfi	 (e.	pay-as-

you-throw	system)	þar	sem	borgað	er	fyrir	það	magn	sem	er	hent	og	söfnunarkerfi	þar	sem	

endurvinnsluefni	 eru	 sótt	 upp	 að	 dyrum	 hjá	 fólki	 (e.	 door-to-door).	 Eftir	 umfangsmikla	

gagnasöfnun,	rannsókn	og	greiningu	komust	þau	að	því,	að	PAYT-kerfi	er	skilvirkast	til	að	koma	

í	veg	fyrir	myndun	úrgangs.	Það	er	fyrsta	úrræði	úrgangsþríhyrningsins,	það	er	að	segja	að	

lágmarka	úrgang	(Bonelli,	Bosio,	Cavallo,	Gianolio	og	Marengo,	2016).		

Við	 greiningu	 gagna	 frá	 sveitarfélögunum	 þremur	 kom	 í	 ljós	 að	 við	 innleiðingu	

kerfanna	þar	sem	endurvinnsluefni	eru	sótt	upp	að	dyrum	og	þar	sem	borga	þarf	fyrir	það	

1.	Úrgangsforvarnir

2.	Endurnotkun

3.	Endurvinnsla

4.	Endurnýting

5.	Förgun
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magn	sem	er	hent	(PAYT-kerfi),	urðu	miklar	breytingar	á	söfnuðu	heildarmagni	úrgangs	hjá	

sveitarfélögunum	og	magni	af	óflokkuðum	og	flokkuðum	úrgangi.	Við	innleiðingu	kerfisins	þar	

sem	endurvinnsluefni	eru	sótt	upp	að	dyrum	náðist	meira	af	flokkuðum	endurvinnsluefnum	

og	var	því	minna	af	úrgangi	fargað.	Hjá	einu	sveitarfélaginu	sem	var	rannsakað	fór	þó	magn	

úrgangs	fljótt	aftur	vaxandi	þar	til	PAYT-kerfið	var	innleitt	og	íbúar	sveitarfélagsins	voru	látnir	

borga	fyrir	það	magn	sem	hent	var.	Það	virðist	vera	mikilvægur	þáttur	í	því	að	draga	úr	úrgangi	

að	láta	íbúa	borga	fyrir	það	magn	sem	er	hent.	Þá	kom	í	ljós	að	eftir	að	PAYT-kerfið	var	kynnt	

í	þessum	þremur	sveitarfélögum,	þá	 lækkuðu	magntölur	úrgangs	sveitarfélaganna	talsvert.	

Kostnaður	sveitarfélaga	lækkaði	við	innleiðingu	þessara	tveggja	kerfa,	þar	sem	meira	magn	af	

endurvinnsluefnum	náðist	og	því	var	minni	kostnaður	við	að	farga	úrganginum.	Niðurstöður	

rannsóknarinnar	benda	til	þess	að	sveitarstjórnir	geti	haft	mikil	áhrif	með	ákvörðunum	sínum	

á	verkun	söfnunar	og	lágmörkun	úrgangs	(Bonelli	o.fl.,	2016).		

	

2.1.4	Sérsöfnun	heimila		

Samkvæmt	skýrslu	BiPRO	og	Copenhagen	Resource	Institute	(CRI)	frá	árinu	2015	er	sérsöfnun	

heimila	 forsenda	 þess	 að	 ná	 fram	 miklu	 magni	 af	 hágæða	 endurvinnsluefnum.	 Tilgangur	

skýrslunnar	 var	 að	 meta	 mismunandi	 sérsöfnunarkerfi	 hjá	 28	 höfuðborgum	

Evrópusambandsins.	 Lögð	 var	 áhersla	 á	 að	 skoða	 flokkun	 á	málmi,	 plasti,	 gleri,	 pappír	 og	

lífrænum	 úrgangi.	 Til	 eru	 margar	 leiðir	 við	 að	 safna	 mismunandi	 úrgangsstraumum	

(endurvinnsluefni)	og	reynslan	sýnir	að	framkvæmd	verksins	er	mjög	mismunandi	í		þeim	28	

borgum	sem	voru	skoðaðar.	Fjölmörgum	fyrri	rannsóknum	ber	saman	um	kosti	sérsöfnunar	

við	heimili	en	þó	eru	skoðanir	um	bestu	hönnun	söfnunarkerfa	mismunandi	milli	landa	(BiPRO	

og	CRI,	2015).	

	 Í	skýrslu	BiPRO	og	CRI	er	vísað	til	þess	að	samkvæmt	fjölmörgum	fyrri	 rannsóknum	

skilar	það	bestu	gæðum	til	endurvinnslu	að	sækja	endurvinnsluefnin	beint	til	heimila	(e.	door-

to-door).	Kostnaðurinn	er	þó	hærri	fyrir	þetta	kerfi	en	á	sama	tíma	er	meðhöndlunarkostnaður	

lægri,	þar	sem	það	dregur	úr	úrgangi	til	urðunar	og	eykur	tekjur	vegna	endurvinnsluefna.	Þetta	

kerfi	hentar	betur	fyrir	sérbýli	heldur	en	fjölbýlishús,	þar	sem	það	getur	reynst	krefjandi	að	

skipuleggja	 og	 hvetja	 fólk	 til	 að	 sérsafna	 endurvinnsluefnum	 í	 fjölbýlishúsum	 og	 er	

niðurstaðan	oft	sú	að	magn	og	gæði	endurvinnsluefnanna	eru	minni.	Nokkur	atriði	eru	nefnd	

í	 skýrslunni	 sem	mikilvægt	er	að	hafa	 í	huga	þegar	verið	er	að	blanda	saman	mismunandi	
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úrgangsstraumum.	Það	eru	meiri	líkur	á	óhreinindum,	til	dæmis	eru	miklar	líkur	á	mengun	ef	

pappír	er	blandað	með	öðrum	straumi	en	minni	ef	plasti	og	málmi	er	blandað	saman.	Kynning	

á	 sérsöfnun	 á	 einum	 úrgangsstraumi,	 svo	 sem	 plasti,	 gæti	 aukið	 hlutfall	 á	 öðrum	

úrgangsstraumi.	Þá	er	æskilegt	að	bera	saman	mismunandi	söfnunarkerfi,	leggja	í	það	tíma	og	

fjármuni	til	að	skoða	hvernig	farið	er	að	í	öðrum	sveitarfélögum	og	þannig	læra	hvað	hentar	

og	hvað	ekki	(BiPRO	og	CRI,	2015).		

Einnig	þarf	að	vekja	áhuga	íbúa	á	því	hvernig	úrgangi	er	ráðstafað.	Mælt	er	með	því	að	

fá	 fjölmiðla	 og	 hagsmunaaðila	 til	 að	 kynna	 og	 útskýra	 söfnunarkerfi	 og	 sýna	 til	 dæmis	 í	

sjónvarpi	 ef	mögulegt	 er.	 Þá	 er	mikilvægt	 að	 senda	 skýr	 skilaboð	 til	 heimila	 varðandi	 það	

hvernig	skuli	 flokka	og	gefa	söfnunarkerfi	 tíma	til	að	aðlagast	 í	samfélagi.	Mælt	er	með	að	

sérsöfnun	sé	gerð	að	skyldu	samkvæmt	lögum	og	að	skilgreiningin	á	sérsöfnun	verði	einföld	

og	skýr.	Að	borga	fyrir	það	magn	sem	maður	hendir	(PAYT-kerfi)	hefur	reynst	vera	hvetjandi	

fyrir	 heimili	 bæði	 til	 að	 gefa	 frá	 sér	minni	 úrgang	 og	 til	 að	 flokka	 úrganginn.	 Til	 að	mæla	

árangur	á	því	söfnunarkerfi	sem	stuðst	er	við	er	nauðsynlegt	að	fylgjast	með	framförum	þess.	

Þá	er	mælt	með	að	framkvæma	flokkunargreiningar	reglulega,	fylgjast	með	söfnuðu	magni	og	

meðhöndlunarkostnaði	og	safna	og	birta	úrgangsgögn	sveitarfélagsins,	svo	sem	kíló	á	íbúa	og	

endurvinnsluhlutfall	(BiPRO	og	CRI,	2015).		

	

2.1.5	Flokkun	heimilisúrgangs	á	höfuðborgarsvæðinu	

Öll	heimili	eru	með	orkutunnu,	sem	er	grá	tunna.	Í	hana	fer	blandaður	úrgangur,	til	dæmis	

matarleifar.	 Einnig	 eru	mörg	 heimili	með	 bláa	 tunnu,	 en	 hún	 var	 innleidd	 árið	 2012	með	

góðum	árangri	 („Stofnun	SORPU“,	 2013).	 Í	 bláu	 tunnuna	 fer	 allur	pappír	og	pappi.	Græna	

tunnan	er	valkvæð	hjá	einu	sveitarfélagi	á	höfuðborgarsvæðinu.	 Í	hana	 fara	plastumbúðir.	

Helsta	verkefni	sveitarfélaga	í	dag	er	að	auka	plastsöfnun	við	heimilin.	Samkvæmt	greinargerð	

um	hirðu,	flokkun	og	endurvinnslu	plasts	á	höfuðborgarsvæðinu	eru	nokkrar	mögulegar	leiðir	

færar	við	plastsöfnun	(Tækniráð	SORPU	bs.	og	tæknimenn	aðildarsveitarfélaganna,	2017).		

Mikill	áhugi	og	vilji	er	fyrir	því	að	bjóða	upp	á	plastsöfnun	við	heimilin.	Það	væri	þá	

viðbótarþjónusta	 við	 núverandi	 lausnir,	 grenndargáma	 og	 endurvinnslustöðvar.	 Nokkur	

sveitarfélög	 á	 höfuðborgarsvæðinu	 bjóða	 nú	 þegar	 upp	 á	 hirðu	 plasts	 við	 heimili.	

Sveitarfélögin	á	höfuðborgarsvæðinu,	ásamt	SORPU,	hafa	unnið	að	því	að	bera	saman	aðferðir	

og	skoða	hvaða	leið	myndi	henta	best	við	plastsöfnun	frá	heimilum.	Fimm	kerfi	voru	skoðuð,	
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en	tilgangur	þeirra	er	að	auka	plastsöfnun.	Meðal	þeirra	kerfa	sem	voru	skoðuð,	eru	kerfi	sem	

eru	í	notkun,	kerfi	á	tilraunastigi	og	kerfi	sem	myndu	ganga	samhliða	gas-	og	jarðgerðarstöð	

sem	fyrirhugað	er	að	verði	reist	 í	Álfsnesi.	Öll	söfnunarkerfin	sem	voru	skoðuð	hafa	svipuð	

áhrif	 á	 heildarlosun	 gróðurhúsalofttegunda	 (Tækniráð	 SORPU	 bs.	 og	 tæknimenn	

aðildarsveitarfélaganna,	 2017).	 Sýnt	 hefur	 verið	 fram	 á	 að	 mesta	 magnið	 af	

endurvinnsluefnum	næst	með	því	að	sækja	efnin	heim	til	fólks	(BiPRO	og	CRI,	2015).		

Niðurstöður	greinargerðarinnar	voru	þær,	að	hægt	sé	að	ná	settum	markmiðum	í	sátt	

við	umhverfið.	Hagkvæmasta	leiðin	fyrir	sveitarfélög	virðist	vera	sú	að	safna	plasti	saman	í	

poka	og	setja	með	í	orkutunnuna.	Því	næst	yrði	vélrænni	flokkunaraðferð	beitt	þar	sem	plastið	

er	 flokkað	 frá	 blandaða	 úrganginum.	Orkutunna	 er	 staðsett	 við	 öll	 heimili	 og	 því	 er	 þessi	

nálgun	hentug	hvað	varðar	kostnað	og	þægindi	fyrir	íbúa	(Tækniráð	SORPU	bs.	og	tæknimenn	

aðildarsveitarfélaganna,	2017).		

	

Gas-	og	jarðgerðarstöð		

Með	 tilkomu	 gas-	 og	 jarðgerðarstöðvar	 á	 höfuðborgarsvæðinu	 verður	 hætt	 að	 urða	

heimilisúrgang	og	mögulegt	verður	að	endurnýta	um	95%	af	öllum	þeim	úrgangi	sem	berst	frá	

heimilum	höfuðborgarsvæðisins.	Allt	efnið	úr	orkutunnunni	verður	unnið	í	stöðinni	og	verða	

lífræn	efni	nýtt	til	gas-	og	jarðgerðar.	Önnur	efni,	svo	sem	málmar,	ólífræn	efni	og	plast,	verða	

flokkuð	 vélrænt.	 Gas-	 og	 jarðgerðarstöðin	 mun	 framleiða	 jarðvegsbæti	 og	 eldsneyti	 fyrir	

ökutæki.	Framleiðslan	er	sjálfbær	lausn	sem	stuðlar	meðal	annars	að	vistvænni	samgöngum.	

Loftlagsbreytingar	af	mannavöldum	er	eitt	stærsta	umhverfisvandamál	nútímasamfélags.	Því	

er	 aukin	endurvinnsla	mikilvægt	 framlag	 íbúa	 við	 að	draga	úr	 gróðurhúsaáhrifum	 (SORPA,	

2016).		

	

2.2	Samfélagsleg	ábyrgð		

Á	síðustu	árum	hefur	vitund	 fyrirtækja	og	almennings	um	ábyrgð	gagnvart	umhverfinu	og	

samfélaginu	 vaxið.	 Samfélagsleg	 ábyrgð	 fyrirtækja	 (e.	 corporate	 social	 responsibility)	 er	

skuldbinding	til	að	bæta	heildarhag	samfélagsins	með	valkvæðum	viðskiptaháttum	og	nýtingu	

auðlinda.	Lykilatriði	í	þessari	skilgreiningu	er	orðið	valkvætt.	Samfélagsleg	ábyrgð	á	ekki	við	

um	 aðgerðir	 fyrirtækja	 sem	 þeim	 er	 skylt	 að	 framkvæma	 samkvæmt	 lögum.	 Þetta	 eru	
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skuldbindingar	 sem	 fyrirtæki	 samþykkja	 af	 fúsum	 og	 frjálsum	 vilja,	 með	 því	 að	 velja	 og	

framkvæma	þessar	aðgerðir	og	skila	einhverju	af	sér	til	samfélagsins	(Kotler	og	Lee,	2005).		

	

2.2.1	Samfélagsleg	ábyrgð	og	sveitarfélög	

Samkvæmt	Sambandi	íslenskra	sveitarfélaga	felst	samfélagsleg	ábyrgð	meðal	annars	í	því	að	

fyrirtæki	beri	virðingu	fyrir	þeirri	stöðu	sem	það	gegnir	í	samfélaginu	til	að	tryggja	gott	orðspor	

og	samkeppnishæfni	til	framtíðar.	Litið	er	á	fyrirtæki	sveitarfélags	sem	hluta	af	samfélaginu.	

Starfsemi	fyrirtækja	sveitarfélaga	hefur	margþætt	áhrif,	svo	sem	fjárhagsleg,	umhverfisleg	og	

félagsleg,	 ekki	 bara	 fyrir	 sveitarfélögin	 sjálf,	 heldur	 einnig	 fyrir	 fyrirtækin	 og	 aðra	 í	

sveitarfélaginu.	 Þá	 er	 mikilvægt	 að	 vitund	 sé	 til	 staðar	 um	 hvaða	 áhrif	 fyrirtæki	 hafa	 á	

samfélagið	út	frá	staðsetningu	sinni.	Samfélagsleg	ábyrgð	er	ólík	á	milli	fyrirtækja	og	mikilvægt	

er	að	hún	sé	skilgreind	hjá	hverju	og	einu	fyrirtæki	(Anna	Guðrún	Björnsdóttir,	2011).		

Siðferði	 er	 mikilvægur	 þáttur	 í	 samfélagslegri	 ábyrgð	 og	 því	 þurfa	 siðferðisleg	

sjónarmið	 að	 koma	 fram	 í	 fjármálum,	 umhverfismálum	 og	 félagslegri	 starfsemi	 fyrirtækis.	

Stjórnendur	bera	ábyrgð	á	því	að	sinna	samfélagslegri	ábyrgð	fyrirtækis.	Það	þarf	að	tengja	

hugtakið	 „samfélagsleg	 ábyrgð“	 við	 daglegan	 rekstur	 fyrirtækisins	 og	 virkja	 starfsmenn	 til	

þátttöku	(Anna	Guðrún	Björnsdóttir,	2011)	og	að	starfsemin	sé	þannig	skipulögð	að	hún	hafi	

jákvæð	 áhrif	 á	 þróun	 umhverfisins	 og	 samfélagsins	 (Festa,	 2015).	 Mynd	 3	 sýnir	 feril	

stefnumótunarvinnu	um	samfélagslega	ábyrgð	og	hvernig	ferlinu	er	fylgt	eftir	og	hver	það	er	

sem	ber	ábyrgð	á	hverju	skrefi.	

	
Mynd	3.	Ferill	stefnumótunarvinnu	um	samfélagslega	ábyrgð	hjá	sveitarfélögum	(Anna	Guðrún	Björnsdóttir,	2011).	
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Sjálfbær	þróun		

Hugtakið	sjálfbær	þróun	(e.	sustainable	development)	var	fyrst	skilgreint	árið	1987	í	skýrslunni	

Okkar	sameiginlega	framtíð	(Our	Common	Future):	

Sjálfbær	þróun	er	þróun	sem	fullnægir	þörfum	samtíðarinnar	án	þess	að	skerða	
möguleika	komandi	kynslóða	til	að	fullnægja	þörfum	sínum.	

(Ólafur	Páll	Jónsson,	2001).	

Meginhugmyndin	á	bak	við	sjálfbæra	þróun	skiptist	í	tvo	þætti.	Annars	vegar	að	nýta	auðlindir	

hóflega	þannig	 að	þær	nái	 að	endurnýja	 sig	 og	hins	 vegar	 að	nýting	 auðlinda	 valdi	 hvorki	

mengun	 né	 umhverfisspillingu	 (Ólafur	 Páll	 Jónsson,	 2001).	 Þrjár	 meginstoðir	 sjálfbærrar	

þróunar	 eru	 hagvöxtur,	 félagsleg	 velferð	 og	 jöfnuður	 og	 vernd	 umhverfisins	

(Umhverfisráðuneytið,	2002).		Stefnu	Íslands	um	sjálfbæra	þróun	má	finna	í	ritinu	Velferð	til	

framtíðar.	Sjálfbær	þróun	 í	 íslensku	samfélagi	–	Stefnumörkun	til	2020.	Líta	má	á	ritið	sem	

grunn	 að	 stefnumörkun	 Íslands	 í	 umhverfis-	 og	 úrgangsmálum	 (Umhverfis-	 og	

auðlindaráðuneytið,	2013).	

	

2.2.2	Píramídi	Carrolls	

Áður	 fyrr	 var	 því	 haldið	 fram	 að	 eina	 ábyrgð	 fyrirtækja	 væri	 að	 hámarka	 arðgreiðslur	 til	

hluthafa.	Prófessorinn	Archie	B.	Carroll	 skrifaði	og	birti	 greinina	The	Pyramid	of	Corporate	

Social	 Responsibility	 í	 tímaritinu	 Business	 Horizons	 árið	 1991.	 Í	 greininni	 skiptir	 Carroll	

samfélagslegri	ábyrgð	fyrirtækja	í	fjóra	þætti	sem	skilgreindir	eru	í	mynd	4.	Fyrsti	þátturinn	og	

grunnurinn	fyrir	öllum	hinum	þáttunum	er	efnahagsleg	ábyrgð	(e.	economic	responsibilities).	

Í	honum	felst	að	fyrirtæki	sé	arðbært,	samkeppnishæft	og	framleiði	vörur	og	þjónustu	sem	

eftirspurn	 er	 eftir	með	 það	 að	markmiði	 að	 hámarka	 hagnað.	 Annar	 þátturinn	 er	 lagaleg	

ábyrgð	(e.	legal	responsibilities).	Í	því	felst	að	fyrirtæki	fari	eftir	og	framleiði	vörur	og	þjónustu	

í	 samræmi	 lög	 og	 reglugerðir.	 Þriðji	 þáttur	 píramídans	 er	 siðferðisleg	 ábyrgð	 (e.	 ethical	

responsibilities).	Þó	að	efnahagsleg	og	lagaleg	ábyrgð	feli	í	sér	siðferðisviðmið	um	sanngirni	

og	 réttlæti	 þá	 ætlast	 samfélagið	 til	 þess	 að	 fyrirtæki	 starfi	 og	 sinni	 málum	 sínum	 á	

siðferðilegan	máta	þó	það	sé	ekki	skyldugt	til	þess	samkvæmt	lögum.	Væntingar	samfélagsins	

verða	í	mörgum	tilvikum	að	kröfum	sem	síðar	verða	að	lögum.	Fjórði	og	síðasti	þátturinn	er	

mannúðleg	eða	valkvæð	ábyrgð	 (e.	philanthropic	 responsibilities).	Ábyrgðin	er	val	en	þykir	

mikilvæg.	Í	henni	felst	að	fyrirtæki	láti	gott	af	sér	leiða,	gefi	til	góðgerðamála,	bæti	lífsgæði	

samfélagsins	og	að	starfsmenn	bjóði	sig	fram	í	sjálfboðavinnu	(Carroll,	1991).	
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Mynd	4.	Píramídi	Carrolls	(Carroll,	1991).	

2.2.3	Gagnrýni	á	CSR	hugtakið	

Ekki	eru	allir	sammála	um	tilgang	samfélagslegrar	ábyrgðar.	Bandaríski	hagfræðingurinn	og	

Nóbelsverðlaunahafinn	Milton	Friedman	gagnrýndi	hugmyndafræði	hugtaksins	einna	mest.	Í	

greininni		„The	Social	Responsibility	of	Business	is	to	Increase	its	Profits“,	sem	birt	var	í	The	

New	York	Times	árið	1970,	hélt	Friedman	því	 fram	að	samfélagsleg	ábyrgð	 fyrirtækja	væri	

einungis	að	auka	hagnað	sinn.	Hann	leit	svo	á,	að	eina	hlutverk	fyrirtækis	væri	að	nýta	aðföng	

sem	best	og	taka	þátt	í	aðgerðum	sem	auka	hagnað	fyrirtækis	(Friedman,	1970;	Kotler	og	Lee,	

2005).	Þrátt	fyrir	þetta	sýna	rannsóknir	fram	á	að	neytendur	vilja	frekar	skipta	við	fyrirtæki	

sem	 sýna	 samfélagslega	 ábyrgð	 í	 verki.	 Rannsóknir	 sýna	 einnig	 að	 samfélagslega	 ábyrg	

fyrirtæki	eru	með	betra	orðspor	og	fleiri	fjárfesta	(Kotler	og	Lee,	2005).	

	

2.2.4	Samfélagsleg	ábyrgð	íslenskra	fyrirtækja	

Samkvæmt	 rannsókn	 Snjólfs	 Ólafssonar,	 Brynhildar	 Davíðsdóttur	 og	 Láru	 Jóhannsdóttur	

(2014)	um	samfélagslega	ábyrgð	í	16	íslenskum	fyrirtækjum	sögðu	öll	fyrirtækin	að	gerð	væri	

almenn	 krafa	 um	 samfélagsábyrgð	 í	 starfsemi	 og	 að	 krafan	 færi	 vaxandi.	 Niðurstöður	

rannsóknarinnar	 leiddu	 í	 ljós	 að	 helsti	 ávinningurinn	 af	 innleiðingu	 samfélagsábyrgðar	 hjá	

fyrirtækjum	væri	fjárhagslegur	ávinningur,	hæft	og	stolt	starfsfólk	sem	og	ímynd	fyrirtækisins.	

Þá	 nefndu	mörg	 fyrirtæki	 að	 þrýstingur	 til	 að	 sýna	 samfélaglega	 ábyrgð	 kæmi	 oft	 frá	 ytri	

hagsmunaaðilum	 eins	 og	 samfélaginu	 og	 neytendum.	 Helstu	 áhersluþættir	 fyrirtækja	 við	

innleiðingu	á	samfélagsábyrgð	eru	umhverfið,	starfsmannamál,	áhrif	á	samfélagið,	gagnsæi,	

Valkvæð	
ábyrgð

Siðferðileg	ábyrgð

Lagaleg	ábyrgð

Efnahagsleg	ábyrgð
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viðskiptahættir,	 siðferðisleg	 háttsemi	 og	 góðgerðastörf.	Helstu	 hindranir	 við	 innleiðinguna	

eru	fyrst	og	fremst	innri	hindranir	eins	og	kostnaður	og	tími,	fyrirtækjamenning,	viðhorf	og	

staða	 innan	 fyrirtækisins	 og	 áskoranir	 varðandi	 tæknileg	 atriði	 tengd	 útfærslu	 innan	

fyrirtækisins.	Sum	fyrirtæki	í	rannsókninni	voru	þó	skammt	á	veg	komin	í	innleiðingarferlinu	

og	ekki	búin	að	bera	kennsl	á	mögulegar	hindranir	(Snjólfur	Ólafsson,	Brynhildur	Davíðsdóttir	

og	Lára	Jóhannsdóttir,	2014).	

Í	rannsókn	Hönnu	Valdísar	Þorsteinsdóttur	(2010)	eru	vangaveltur	um	það	af	hverju	

þróun	 samfélagslegrar	 ábyrgðar	 er	 hægari	 á	 Íslandi	 en	 víða	 annars	 staðar.	 Samkvæmt	

rannsókninni	eru	helstu	ástæðurnar	eftirfarandi:		

• Smæð	íslenskra	fyrirtækja	og	takmörkuð	starfsemi	þeirra	á	alþjóðamörkuðum.	

• Almennt	háir	staðlar	um	umhverfismál,	réttindi	launþega	og	mannréttindi.	

• Lítil	 áhersla	 á	 samfélagslega	 ábyrgð	 meðal	 hluthafa	 íslenskra	 fyrirtækja	 umfram	

lagalegar	skyldur.	

• Stjórnvöld	leggja	meiri	áherslu	á	hagvöxt	frekar	er	samfélags-	og	umhverfismál.	

• Ísland	 er	 ekki	 í	 ESB	 og	 fær	 því	 takmarkaða	 leiðsögn	 um	 samfélagslega	 ábyrgð	 frá	

Evrópusambandinu.	

• Lítið	um	hneykslismál	í	íslenskum	fyrirtækjum	fram	að	efnahagshruni	árið	2008.	

(Hanna	Valdís	Þorsteinsdóttir,	2010).	

	

2.3	Stefna	sveitarfélaga		

Sveitarfélög	 höfuðborgarsvæðisins	 eru	 sjö	 talsins	 (Samband	 íslenskra	 sveitarfélaga,	 e.d.).	 Í	

þessum	kafla	verður	opinber	stefna	og	stefnumótun	þeirra	í	úrgangsmálum	skoðuð.	Stefna	

(e.	 strategy)	 er	 sú	 leið	 og	 það	 umfang	 sem	 skipulagsheildir,	 í	 þessu	 tilfelli	 fyrirtæki	 og	

sveitarfélög,	 stefna	 að	 til	 lengri	 tíma.	 Stefnan	 veitir	 forskot	 í	 gegnum	 nýtingu	 á	 þeim	

auðlindum	 sem	 eru	 í	 breytilegu	 umhverfi	 og	 miðar	 að	 því	 að	 uppfylla	 væntingar	

hagsmunaaðila.	 Stefnumótun	 (e.	 strategic	 planning)	 er	 ákveðið	 ferli	 þar	 sem	 starfsemi	

fyrirtækis	 er	 skoðuð	 og	 greind	 í	 þeim	 tilgangi	 að	 móta	 og	 þróa	 stefnu	 þess.	 Í	 ferli	

stefnumótunar	 eru	 helstu	 markmið,	 greiningaraðferðir,	 langtíma	 ferli,	 lærdómur,	

samþætting,	gagnrýnin	hugsun	og	áskoranir	tekin	saman,	auk	samræmingar	ólíkrar	starfsemi	

(Johnson,	Whittington,	Scholes,	Angwin	og	Regnér,	2017).		
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2.3.1	Opinber	stefna	í	úrgangsmálum		

Íslensk	 stjórnvöld	 hafa	 mótað	 sér	 stefnu	 í	 úrgangsmálum	 út	 frá	 gildandi	 lögum	 og	

reglugerðum.	Nokkur	atriði	stefnunnar	er	þó	ekki	að	finna	í	lögum,	svo	sem	langtímamarkmið	

og	ýmis	atriði	sem	mynda	grunn	að	lögum	og	reglugerðum	framtíðarinnar.	Stefna	íslenskra	

stjórnvalda	felur	í	sér	framtíðarsýn,	gildi	og	áherslur	sem	tengjast	neyslumynstri	og	lífstíl	íbúa,	

fyrirtækja-	 og	 stofnanarekstri	 og	 þáttum	 sem	 ekki	 eru	 bundnir	 í	 lög.	 Pólitískar	 áherslur	

stjórnvalda	 hafa	 áhrif	 á	 stefnuna,	 þróun	mála	 á	 alþjóðlegum	 vettvangi	 og	 skuldbindingar	

Íslands	í	samstarfi	við	erlendar	þjóðir	og	alþjóðastofnanir	(Umhverfis-	og	auðlindaráðuneytið,	

2013).	

	 Í	apríl	2004	gaf	Umhverfisstofnun	út	Landsáætlun	um	meðhöndlun	úrgangs	fyrir	árin	

2004-2016.	 Áætlunin	 var	 gerð	 í	 samræmi	 við	 lög	 nr.	 55/2003	 um	 meðhöndlun	 úrgangs	

(Umhverfisstofnun,	 2004).	 Hún	 var	 endurnýjuð	 árið	 2013	 og	 er	 í	 gildi	 til	 ársins	 2024	

(Umhverfisstofnun,	 e.d.).	 Landsáætlunin	 gefur	 nákvæmt	 yfirlit	 yfir	 núverandi	 stöðu	

úrgangsmála	 á	 Íslandi.	 Henni	 er	 einnig	 ætlað	 að	 vera	 leiðarvísir	 í	 úrgangsmálum	 fyrir	

sveitarfélög	auk	þess	sem	 í	henni	koma	 fram	helstu	markmið,	bæði	 tímasett	og	mælanleg	

(Umhverfis-	og	auðlindaráðuneytið,	2013).		 	

Árið	2014	var	gerð	breyting	á	lögum	nr.	55/2003	um	meðhöndlun	úrgangs.	Breytingin	

fólst	fyrst	og	fremst	í	því	að	Umhverfis-	og	auðlindaráðherra	gefur	út	stefnu	um	meðhöndlun	

úrgangs	sem	gildir	fyrir	allt	 landið,	12	ár	 í	senn.	Stefnan	mun	koma	í	stað	Landsáætlunar.	 Í	

stefnunni	verða	hlutverk	stjórnvalda	og	einkaaðila	í	úrgangsmálum	skilgreind,	auk	þess	sem	

þar	koma	fram	upplýsingar	um	núverandi	stöðu	úrgangsmála.	Markmið	stefnunnar	er	aukin	

endurnotkun,	endurnýting	og	minni	förgun	úrgangs	(Ríkisendurskoðun,	2016).		

	

Ríóyfirlýsingin		

Árið	 1992	 var	 haldin	 alþjóðleg	 ráðstefna	 í	 Rio	 de	 Janeiro	 í	 Brasilíu	 um	 umhverfið	 og	

þróunarmál.	 Vigdís	 Finnbogadóttir,	 þáverandi	 forseti	 Íslands,	 sótti	 ráðstefnuna	 fyrir	 hönd	

Íslands.	Á	ráðstefnunni	var	Ríóyfirlýsingin	svokallaða	samþykkt	af	181	ríki,	en	yfirlýsingin	er	

byggð	á	27	meginreglum	sem	eiga	að	stuðla	að	sjálfbærri	þróun	og	góðum	samskiptum	manna	

og	 umhverfis	 (Umhverfisráðuneytið,	 1992).	 Reglur	 Ríóyfirlýsingarinnar	 mynda	 grunn	 að	

stefnumótun	 og	 löggjöf	 ríkja	 heims	 á	 sviði	 umhverfismála,	 þar	 með	 talið	 úrgangsmála	

(Umhverfis-	 og	 auðlindaráðuneytið,	 2013).	 Samkvæmt	 Ríóyfirlýsingunni	 eiga	 allir	 rétt	 á	
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heilbrigðu	lífi	í	sátt	við	náttúruna	og	ríki	eiga	rétt	á	nýtingu	eigin	náttúruauðlinda	með	þeim	

takmörkunum	að	ekki	verði	umhverfisskaði	í	öðrum	löndum	(Umhverfisráðuneytið,	1992).	

	

Staðardagskrá	21		

Staðardagskrá	 21	 (e.	 Local	 Agenda	 21)	 er	 áætlun	 um	 sjálfbæra	 þróun	 sem	 öllum	

sveitarstjórnum	 heims	 er	 ætlað	 að	 fylgja	 í	 samræmi	 við	 Ríóyfirlýsinguna	 frá	 árinu	 1992.	

Staðardagskrá	 21	 er	 framkvæmdaáætlun	 sem	 ætlað	 er	 að	 greina	 þau	 verk	 sem	 þarf	 að	

framkvæma	í	hverju	samfélagi	til	að	markmið	um	sjálfbæra	þróun	á	21.	öldinni	náist.	Henni	er	

ætlað	að	vera	vegvísir	fyrir	sveitarstjórnir	þegar	tekið	er	á	þeim	þáttum	sem	varða	umhverfis-	

og	auðlindastjórnun.	Dagskráin	á	að	taka	tillit	til	efnahagslegra	og	félagslegra	þátta.	Jafnframt	

er	dagskránni	ætlað	að	tryggja	komandi	kynslóðum	viðunandi	lífsskilyrði.	Sveitarstjórnum	er	

ætlað	 að	 vinna	 áætlunina	 í	 samráði	 við	 íbúa,	 atvinnulíf	 og	 félagssamtök	 (Arnheiður	

Hjörleifsdóttir	og	Stefán	Gíslason,	2003).		

Flest	sveitarfélög	á	Íslandi	hafa	mótað	sér	stefnu	um	sjálfbæra	þróun	til	langs	tíma,	í	

samræmi	 við	 Staðardagskrá	 21.	 Staðardagskrárnar	 eru	 þó	 ólíkar	 á	 milli	 sveitarfélaga	

(Umhverfis-	og	auðlindaráðuneytið,	2013).		

	

2.3.2	Stefnumótun	Sambands	íslenskra	sveitarfélaga	

Stjórn	 Sambands	 íslenskra	 sveitarfélaga	 samþykkti	 í	 janúar	 2009	 stefnumótun	 í	

úrgangsmálum	og	voru	áherslur	þeirra	gefnar	út	í	riti.	Aðaláherslur	stefnumótunarinnar	eru	

tvær,	 í	fyrsta	lagi	sjálfbær	meðhöndlun	úrgangs	og	í	öðru	lagi	aukin	samvinna	og	samskipti	

sveitarfélaga	(Samband	íslenskra	sveitarfélaga,	2009).		

	 Samkvæmt	 6.	 gr.	 laga	 nr.	 55/2003	 um	 meðhöndlun	 úrgangs	 gera	 sveitarfélög	

svæðisáætlun	 fyrir	 úrgangsmál	 á	 sínu	 heimasvæði.	 Áætlunin	 gildir	 til	 12	 ára	 í	 senn.	 Í	

áætluninni	skulu	koma	fram	upplýsingar	um	úrgangstegundir,	magn	og	upprunastaði	úrgangs,	

flutning	úrgangs	og	þróun	úrgangsstrauma,	ásamt	upplýsingum	um	núverandi	og	framtíðar	

úrgangskerfi	á	svæðinu.	Hvert	og	eitt	sveitarfélag	er	ábyrgt	fyrir	úrgangsmálum	á	sínu	svæði.	

Þau	ákveða	með	hvaða	hætti	úrgangi	er	safnað	og	annast	flutning	og	viðeigandi	meðhöndlun.	

Það	er	breytilegt	hvernig	sveitarfélögin	standa	að	sorphirðunni	og	hvaða	úrgangsflokkum	er	

safnað	sérstaklega,	hvort	hirðan	sé	boðin	út	til	verktaka	eða	rekin	af	sveitarfélaginu	sjálfu.	
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Sveitarfélög	skulu	vinna	eftir	Landsáætlun	um	meðhöndlun	úrgangs	2013-2024	þar	til	almenn	

stefna	ráðherra	hefur	verið	gefin	út	(Ríkisendurskoðun,	2016).		

	 Eftirlit	með	svæðisáætlunum	sveitarfélaganna	er	ekkert,	hvort	þeim	sé	skilað,	séu	 í	

samræmi	við	lög	eða	innihaldi	réttar	upplýsingar.	Þá	eru	engin	mælanleg	markmið	til	staðar	

fyrir	einstök	sorpsamlög	eða	sveitarfélög	(Ríkisendurskoðun,	2016).	

	

2.3.3	Samstarf	sveitarfélaga	um	flokkun	

Sameiginleg	svæðisáætlun	um	meðhöndlun	úrgangs	2009-2020	er	samstarfverkefni	fjögurra	

sorpsamlaga	sem	annast	meðhöndlun	úrgangs	fyrir	34	sveitarfélög	á	Íslandi.	Verkefnið	nær	til	

um	80%	af	íbúa	landsins.	Starfssvæði	sorpsamlaganna	er	á	vestan-	og	sunnanverðu	landinu,	

frá	Gilsfjarðarbotni	að	Markarfljóti,	samanber	mynd	5.	Áætlunin	er	gerð	út	frá	samantekt	og	

greiningu	 á	 því	 úrgangsmagni	 sem	 var	 meðhöndlað	 af	 sorpsamlögunum	 árið	 2006.	

Svæðisáætlunin	er	unnin	samkvæmt	4.	gr.	laga	nr.	55/2003,	um	meðhöndlun	úrgangs	og	þær	

tillögur	sem	eru	settar	 fram	miða	að	því	að	ná	markmiðunum	sem	Umhverfisstofnun	setti	

fram	í	Landsáætlun	um	meðhöndlun	úrgangs	frá	árinu	2004.	Tillögurnar	miða	einnig	að	því	að	

uppfylla	 þau	markmið	 sem	 framkvæmdastjórnir	 sorpsamlaganna	 hafa	 sett	 sér,	 að	 enginn	

lífrænn	 eða	 brennanlegur	 úrgangur	 sé	 urðaður	 á	 starfssvæði	 samlaganna	 eftir	 árið	 2020	

(Mannvit	hf.	verkfræðistofa,	2009).		

Í	 svæðisáætluninni	 er	 stefnt	 að	 samdrætti	 í	 myndun	 úrgangs	 í	 sveitarfélögunum,	

aukinni	 endurnýtingu	 og	 endurnotkun	 og	 rekstri	 umhverfisvænna	 og	 hagkvæmra	 gas-	 og	

jarðgerðarstöðvar	 til	 meðhöndlunar	 á	 lífrænum	 úrgangi.	 Einnig	 er	 stefnt	 að	 því	 að	 nýta	

brennanlegan	úrgang	og	bæta	nýtingu	urðunarstaða.	Talið	er	að	þær	tillögur	og	aðgerðir	sem	

settar	eru	fram	muni	ná	þeim	markmiðum	sem	fram	koma	í	 landsáætlun	um	meðhöndlun	

úrgangs	 fram	 yfir	 2020	 og	 í	 lögum	 um	meðhöndlun	 úrgangs	 (Mannvit	 hf.	 verkfræðistofa,	

2009).	
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Mynd	5.	Svæðið	sem	áætlunin	nær	til	(Mannvit	hf.	verkfræðistofa,	2009).	

	 Hlutverk	sveitarfélaga	felst	 í	því	að	sjá	um	söfnun,	móttöku	og	förgun	þess	úrgangs	

sem	 fellur	 til	 í	 viðkomandi	 sveitarfélagi.	 Sveitarfélögum	 er	 heimilt	 að	 setja	 reglur	 um	

sorpflokkun	og	tengda	þætti,	til	að	tryggja	sem	best	hvernig	þessir	þættir	eru	framkvæmdir.	

Þá	 er	 sveitarfélögum	heimilt	 að	 nota	 gjaldtöku	 til	 að	 standa	undir	 kostnaði	 við	 söfnun	og	

förgun	úrgangs	(Mannvit	hf.	verkfræðistofa,	2009).	

	

2.4	Árangur	af	sorpflokkun	

Á	síðustu	árum	hefur	mikið	áunnist	 í	úrgangsmálum	og	 sorpflokkun.	Árið	1995	 fór	79%	af	

úrgangi	í	urðun	á	landsvísu,	en	árið	2010	var	hlutfallið	komið	niður	í	32%	(Umhverfisstofnun,	

e.d.).	Tölurnar	sýna	miklar	framfarir,	en	þó	hefur	úrgangur	í	urðun	aftur	aukist	frá	árinu	2010.	

Á	 árinu	 2016	 var	 49,9%	 af	 úrgangi	 urðaður	 á	 höfuðborgarsvæðinu	 (SORPA,	 2016).	

Endurvinnsla	úrgangs	fer	að	stærstum	hluta	fram	erlendis.	Endurvinnsluefni	eru	flutt	úr	landi	

í	 gámum	 með	 skipum,	 mest	 til	 Svíþjóðar	 og	 Hollands.	 Stöðugt	 er	 unnið	 að	 framþróun	 í	

endurvinnslu	efna	á	Íslandi,	til	dæmis	í	jarðgerð	og	endurvinnslu	á	plasti	(Umhverfisstofnun,	

e.d.).	

	 Árangur	við	sérsöfnun	úrgangs	er	misjafn	og	aldrei	100%,	hvort	sem	um	er	að	ræða	

lífrænt	efni,	pappír,	plast	eða	annað	efni.	Erlendar	skýrslur	sýna	að	árangur	er	jafn	misjafn	og	

svæðin	 sem	 skoðuð	 eru.	 Árangur	 byggist	 á	 mörgum	 ólíkum	 þáttum,	 svo	 sem	 vilja	 og	

tækifærum	fólks	til	að	flokka,	auk	kostnaðarins	sem	fylgir	því	(gjaldskrá).	Mikið	þéttbýli	getur	

valdið	 því	 að	 erfitt	 er	 að	 finna	 pláss	 fyrir	 nýjar	 tunnur	 undir	 nýjan	 úrgangsflokk.	 Þá	 getur	
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plássleysi	í	og	við	eldri	byggingar	dregið	úr	árangri	af	flokkun,	þar	sem	erfitt	getur	reynst	að	

nálgast	úrganginn.	Þar	af	leiðandi	hentar	ekki	endilega	sama	kerfi	í	fjölbýlishúsum	og	sérbýlum	

og	getur	reynst	erfitt	að	ná	árangri	í	fjölbýlishúsum	vegna	þess	að	þar	er	auðveldara	fyrir	fólk	

að	hverfa	í	fjöldann	(Tækniráð	SORPU	bs.	og	tæknimenn	aðildarsveitarfélaganna,	2017).	

	 Góður	árangur	hefur	náðst	 í	 sorpflokkun	hér	á	 landi	á	undanförnum	árum,	eins	og	

tölulegar	upplýsingar	gefa	til	kynna.	Þrátt	fyrir	þann	góða	árangur	sem	hefur	náðst	þá	hafa	

Íslendingar	 enn	 ekki	 náð	 sama	 árangri	 í	 sorpflokkun	 og	 þær	 þjóðir	 Evrópu	 sem	 náð	 hafa	

bestum	árangri.	Íslandi	er	ennþá	að	urða	töluvert	meira	af	úrgangi	heldur	en	er	gert	annars	

staðar	 á	 Norðurlöndunum,	 en	 á	 móti	 er	 sorpbrennsla	 á	 Íslandi	 minni	 sem	 og	 magn	

heimilisúrgangs	 á	 hvern	 íbúa	 (Ríkisendurskoðun,	 2016).	 Framkvæmdastjórn	

Evrópusambandsins	 gaf	 út	 skýrslu	 þann	 13.	 nóvember	 2015,	 Assessment	 of	 separate	

collection	 schemes	 in	 the	 28	 capitals	 of	 the	 EU.	 Í	 henni	 kemur	 fram	 að	 meðalárangur	

sérsöfnunar	á	plasti	er	12%.	Einungis	átta	af	28	höfuðborgum	í	Evrópu	eru	með	sérsöfnun	á	

plasti	við	heimili.	Það	er	því	ekki	hægt	að	fullyrða	að	ein	leið	skili	betri	árangri	en	önnur,	þó	

vísbendingar	séu	um	að	söfnun	við	heimili	skili	almennt	betri	árangri	(BiPRO	og	CRI,	2015).	

	

2.4.1	Tölulegar	upplýsingar	um	árangur	

Árið	2016	var	úrgangsmagn	á	höfuðborgarsvæðinu	15%	meira	en	árið	2015.	Mesta	aukningin	

var	í	úrgangi	sem	tengist	framkvæmdum,	til	dæmis	húsgögnum,	gólfefnum	og	innréttingum.	

Aukningu	 á	 úrgangi	má	 oft	 tengja	 við	 hagvöxt	 og	 kaupmáttaraukningu.	 Þrátt	 fyrir	 aukinn	

úrgang	 hafa	 íbúar	 aukið	 flokkun	 sem	 leiðir	 til	 þess	 að	 minna	 er	 urðað,	 en	 almennur	

heimilisúrgangur	dróst	saman	um	5,5	kíló	á	íbúa	árið	2016.	Íbúar	eru	meðal	annars	að	flokka	

meira	af	plasti	til	endurvinnslu	en	áður.	Árleg	rannsókn	á	innihaldi	heimilisúrgangs	árið	2016	

sýndi	einnig	fram	á	að	fólk	virðist	vera	meira	meðvitað	um	matarsóun	þar	sem	dregið	hafði	úr	

eldhúsúrgangi	 í	 orkutunnunni.	 Jafnframt	 eru	 grenndargámar	 undir	 plast	 betur	 nýttir	 og	

sértæk	verkefni,	sem	eru	í	gangi,	skila	auknu	magni	af	plasti	til	endurvinnslu.	Aukning	á	plasti	

hjá	SORPU	milli	áranna	2015	og	2016	var	130%	(SORPA,	2016).		

Þrátt	fyrir	góðan	árangur	er	hægt	að	gera	betur	bæði	í	söfnun	og	endurvinnslu	á	plasti.	

Heildarmagn	 úrgangs	 var	 208.957	 tonn	 árið	 2016.	 Þar	 af	 fóru	 49,9%	 í	 urðun	 og	 50,1%	 í	

endurnýtingu,	sem	er	3%	aukning	á	endurnýtingu	frá	árinu	2015.	Markviss	flokkun	felur	í	sér	

betri	nýtingu	á	 flestum	tegundum	úrgangsefna.	Með	því	verður	 til	hráefni	 í	nýjar	vörur	og	
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ágangur	 á	 auðlindir	 jarðar,	 svo	 sem	 vatn	 og	 olíu,	 verður	minni.	Með	minni	 sóun	 og	 betri	

flokkun	úrgangsefna	geta	sparast	miklir	fjármunir.	Mynd	6	sýnir	söfnun	á	úrgangi	í	orkutunnu,	

í	grenndargáma	og	blátunnu	frá	árinu	2011	til	2016.	Tölurnar	eru	reiknaðar	í	kíló	á	íbúa	og	

miðast	við	íbúafjölda	þann	31.	desember	á	ári	hverju	samkvæmt	tölum	frá	Hagstofu	Íslands.	

Þá	má	 sjá	 að	 dregið	 hefur	 úr	 notkun	 grenndargáma	 á	 undanförnum	 árum	og	 er	 ástæðan	

innleiðing	bláu	tunnunnar	sem	flestir	íbúar	sveitarfélaganna	á	höfuðborgarsvæðinu	fengu	á	

árunum	2012-2013.	Með	því	jókst	söfnun	á	pappírsefnum	í	blátunnuna	en	á	sama	tíma	dró	úr	

magni	 pappírsefna	 í	 grenndargámum.	 Árið	 2016	 voru	 37	 grenndarstöðvar	 á	

höfuðborgarsvæðinu	stækkaðar	en	þá	var	bætt	við	gámi	fyrir	glerumbúðir	og	er	stefnt	að	því	

að	árið	2019	verði	gámur	fyrir	glerumbúðir	á	öllum	stöðvum	(SORPA,	2016).	

			

	
Mynd	6.	Söfnun	í	orkutunnu,	grenndargáma	og	blátunnu	2011-2016	(kg/íbúa)	(SORPA,	2016).	
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Tafla	 1	 sýnir	 magn	 úrgangs	 á	 íbúa	 á	 ári	 í	 kílóum	 fyrir	 sex	 sveitarfélög	 á	

höfuðborgarsvæðinu,	ásamt	því	að	sýna	heildarmagn	úrgangs,	breytingu	á	magni	og	breytingu	

á	 íbúafjölda	 milli	 áranna	 2015-2016.	 Þar	 má	 sjá	 að	 árið	 2016	 var	 magn	 úrgangs	 á	

höfuðborgarsvæðinu	145,5	kíló	á	íbúa	miðað	við	heildarmagn	úrgangs	og	íbúafjölda,	en	það	

er	sex	kílóum	minna	en	árið	áður	(SORPA,	2016).	

	
Tafla	1.	Sorpsöfnun	sveitarfélaga	(SORPA,	2016).		

	 	

Tafla	2	sýnir	niðurstöður	úr	húsasorpsrannsókn	 fyrir	höfuðborgarsvæðið	árin	2014-

2016.	Þar	má	sjá	hlutfallstölur	á	mismunandi	úrgangsflokkum	úr	orkutunnum	við	heimilin.	

Húsasorpsrannsókn	er	gerð	árlega	og	fer	þannig	fram	að	innihald	sorphirðubíla	er	flokkað	í	

mismunandi	efnisflokka	og	hver	þeirra	vigtaður	(SORPA,	2016).	

	
Tafla	2.	Niðurstöður	húsasorpsrannsóknar	SORPU	fyrir	höfuðborgarsvæðið	(SORPA,	2016).		
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Mynd	 7	 sýnir	 söfnun	 úr	 orkutunnu,	 blátunnu,	 plasttunnum	og	 gámum	 yfir	 sex	 ára	

tímabil.	Frá	árinu	2011	til	2016	hefur	almennur	heimilisúrgangur	og	blandaður	úrgangur	frá	

endurvinnslustöðvum	minnkað	um	13,9	kíló	á	íbúa,	pappírsefni	í	blátunnuna	aukist	um	22,1	

kíló	 á	 íbúa	 og	 söfnun	 á	 plasti	 aukist	 um	 3,1	 kíló	 á	 íbúa.	 Með	 komu	 nýrrar	 gas-	 og	

jarðgerðarstöðvar	 mun	 nást	 töluvert	 meira	 plast	 úr	 orkutunnunni	 með	 vélrænni	 flokkun	

(Tækniráð	SORPU	bs.	og	tæknimenn	aðildarsveitarfélaganna,	2017).	Ætlaður	hámarksárangur	

plastsöfnunar	er	almennt	viðurkenndur	vera	um	50%	en	reynslan	er	sú	að	plastsöfnun	skilar	

um	12%	að	meðaltali	á	ári	samkvæmt	skýrslu	BiPRO	og	CRI	um	mismunandi	sérsöfnunarkerfi	

í	28	evrópskum	höfuðborgum	frá	árinu	2015	(BiPRO	og	CRI,	2015).	

	
Mynd	7.	Úrgangur	frá	heimilum	á	höfuðborgarsvæðinu	(Tækniráð	SORPU	bs.	og	tæknimenn	aðildarsveitarfélaganna,	

2017).	

2.4.2	Upplýsingagjöf	til	almennings		

Mikilvægt	er	að	leggja	áherslu	á	að	upplýsa	og	fræða	almenning	um	mikilvægi	þess	að	draga	

úr	myndun	úrgangs	og	um	meðhöndlun	úrgangs	(Mannvit	hf.	verkfræðistofa,	2009).	Það	er	

hlutverk	Umhverfisstofnunar	að	upplýsa	stjórnvöld	og	sjá	um	gerð	fræðsluefnis,	sem	og	fræða	

og	efla	þekkingu	almennings	í	samvinnu	við	sveitarfélög.	Umhverfisstofnun	hefur	ekki	haft	tök	

á	að	sinna	þessu	hlutverki	sem	skyldi.	Það	er	meðal	annars	vegna	þess	að	litlum	sem	engum	

fjármunum	 er	 veitt	 til	 að	 styðja	 við	 verkefnið.	 Einnig	 skulu	 sveitarfélög	 annast	 gerð	

fræðsluefnis	 um	 meðhöndlun	 úrgangs	 í	 sveitarfélaginu,	 ásamt	 því	 að	 fræða	 almenning,	

rekstraraðila	og	handhafa	úrgangs	um	úrgangsmál	(Ríkisendurskoðun,	2016).		

	 Sorpmeðhöndlunarfyrirtæki,	 til	dæmis	SORPA,	eru	almennt	dugleg	við	að	stuðla	að	

fræðslu	 meðal	 almennings,	 meðal	 annars	 með	 því	 að	 gefa	 út	 upplýsingabæklinga	 um	
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meðhöndlun	 úrgangs,	 taka	 á	 móti	 fræðsluhópum	 og	með	 eftirtektarverðum	 og	 fræðandi	

auglýsingum.	Mikilvægt	er	að	veitt	fræðsla	skili	sér	til	allra,	óháð	aldri,	þar	sem	ekki	allir	leitast	

eftir	upplýsingum	á	Netinu	(Ríkisendurskoðun,	2016;	SORPA,	e.d.).	Umhverfisstofnun	leggur	

meiri	áherslu	á	að	fræða	fólk	en	áður.	Samkvæmt	stofnuninni	er	fræðsla	lykillinn	að	árangri	í	

úrgangsmálum	(Umhverfisstofnun,	e.d.).	

	

2.4.3	Samræming	milli	sveitarfélaga		

Fyrirkomulag	um	meðhöndlun	úrgangs	þarf	að	samræma	milli	sveitarfélaga	og	sorpsamlaga.	

Undir	 það	 fellur	 framkvæmd	 og	 fyrirkomulag	 söfnunar,	 móttaka	 og	 önnur	 meðhöndlun	

úrgangs	(Ríkisendurskoðun,	2016).		

Undir	 lok	 árs	 2013	 var	Umhverfisstofnun	með	 könnun	 í	 samráði	 við	 umhverfis-	 og	

auðlindaráðuneytið	og	FENÚR,	Fagráð	um	endurnýtingu	og	úrgang.	Tilgangur	hennar	var	að	

skoða	 hvort	 vilji	 væri	 fyrir	 samræmdri	 flokkun	 heimilisúrgangs	 meðal	 sveitarfélaga	 og	

rekstraraðila	 sem	 sinna	 úrgangsmálum	 á	 Íslandi,	 út	 frá	 markmiðum	 Landsáætlunar	 um	

meðhöndlun	úrgangs	2013-2024.	Könnunin	var	send	til	94	aðila,	þar	af	74	sveitarfélög	og	20	

rekstraraðila.	 Rekstraraðilar	 eru	 annars	 vegar	 einkaaðilar	 og	 hins	 vegar	 byggðasamlög	 og	

hlutafélög	í	eigu	sveitarfélaga.	Þátttakan	í	könnuninni	var	dræm,	en	aðeins	33	svör	bárust.	Af	

þeim	sem	svöruðu	voru	42%	hlynntir	samræmdri	flokkun	af	einhverju	tagi,	18%	voru	á	móti	

því	og	39%	höfðu	ekki	skoðun	á	málinu.	Af	þeim	sveitarfélögum	sem	svöruðu	könnuninni	vildu	

87%	 þeirra	 samræmda	 flokkun	 af	 einhverju	 tagi	 en	 einungis	 20%	 einkaaðilanna.	 Ekki	 er	

samræmt	 verklag	 hjá	 sveitarfélögum	 og	 sorpsamlögum	 á	 Íslandi	 við	 skráningu	 og	 flokkun	

úrgangs	og	því	má	segja	að	upplýsingar	um	úrgang	og	meðhöndlun	hans	séu	óáreiðanlegar.	

Það	 getur	 reynst	 erfitt	 að	 mæla	 árangur	 aðgerða	 og	 meta	 hvort	 markmið	 hafi	 náðst.	

Niðurstaða	 könnunarinnar	 leiddi	 í	 ljós	 að	 vilji	 er	 til	 staðar	 í	 að	 ganga	 langt	 í	 að	 samræma	

flokkun	 heimilisúrgangs	 á	 landsvísu,	 sérstaklega	 meðal	 sveitarfélaga	 (Umhverfisstofnun,	

2013).	

Hér	með	lýkur	umfjöllun	um	fræðilega	hluta	rannsóknarinnar.	Fjallað	hefur	verið	um	

fyrri	 rannsóknir	 á	 sviði	 umhverfis-	 og	 úrgangsmála	 og	 lykilhugtök	 sem	 eru	 sorpflokkun,	

samfélagsleg	ábyrgð,	stefna	sveitarfélaga	og	árangur	af	sorpflokkun.	Í	næsta	kafla	er	fjallað	

um	aðferðafræði	þessarar	rannsóknar.	
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3	Aðferðafræði	rannsóknar	
Í	 þessum	 kafla	 verður	 aðferðafræði	 rannsóknarinnar	 kynnt.	 Notast	 var	 við	 eigindlega	

rannsóknaraðferð	og	stuðst	við	fyrirbærafræðilega	greiningaraðferð.	Gerð	verður	grein	fyrir	

rannsóknaraðferðinni	og	þeim	kostum	og	ókostum	sem	eiga	við	þá	aðferð	sem	var	valin.	Síðan	

verður	fjallað	um	viðtölin,	viðmælendur	rannsóknar	og	aðgengi	að	þeim.	Því	næst	verður	farið	

yfir	 framkvæmd	 rannsóknar,	 gagnasöfnun	 og	 úrvinnslu	 gagna.	 Að	 lokum	 verður	 farið	 yfir	

takmarkanir	rannsóknar	og	siðferðileg	álitamál.		

	

3.1	Eigindleg	rannsókn		

Notast	var	við	eigindlega	rannsóknaraðferð	(e.	qualitative	research	method)	til	að	fá	innsýn	í	

upplifun	sérfræðinga	í	umhverfismálum	af	árangri	á	sorpflokkun.	Eigindleg	rannsóknaraðferð	

byggist	á	viðtölum	sem	tekin	eru	við	valda	einstaklinga	sem	að	þekkja	málaflokkinn	vel.	Notast	

er	við	eigindlega	rannsóknaraðferð	þegar	rannsakandi	sækist	eftir	ítarlegri	skilningi	á	ákveðnu	

viðfangsefni	(Creswell,	2013).	Með	eigindlegri	rannsóknaraðferð	fær	rannsakandi	upplýsingar	

frá	 fyrstu	 hendi	 sem	 gefur	 rannsakanda	 skýrari	mynd	 af	 upplifun	 og	 viðhorfi	 viðmælenda	

(Merriam	og	Tisdell,	2016).	Þegar	notast	er	við	eigindlega	rannsóknaraðferð	er	mikilvægt	að	

viðtalsrammi	sé	ekki	leiðandi,	rannsakandi	þarf	að	öðlast	dýpri	skilning	á	skoðun	eða	viðhorfi	

viðmælenda	á	því	viðfangsefni	sem	er	rannsakað	(Helga	Jónsdóttir,	2013).		

Eigindlegri	rannsóknaraðferð	fylgir	bæði	kostir	og	ókostir.	Kostur	slíkra	rannsókna	er	

sá	 að	 hægt	 er	 að	 gera	 ítarlegar	 og	 nákvæmar	 greiningar	 á	 ákveðnum	 tilfellum,	 þar	 sem	

þátttakendur	hafa	meira	frelsi	til	að	ákvarða	hvað	þeir	telja	vera	viðeigandi	og	greina	frá	því	í	

réttu	samhengi.	Ókostir	slíkrar	aðferðar	eru	þeir	að	greiningarnar	geta	verið	tímafrekar	og	

gefið	mjög	takmarkaðar	niðurstöður	til	fjöldans	(Flick,	2015).	Þessi	rannsóknaraðferð	hentar	

viðfangsefni	rannsóknarinnar	vel	þar	sem	rannsakandi	sóttist	eftir	því	að	fá	betri	innsýn	í	hvert	

viðhorf	sérfræðinga	umhverfismála	hjá	sveitarfélögum	á	höfuðborgarsvæðinu	er	af	árangri	á	

flokkun	á	heimilisúrgangi.	Til	að	skilja	sem	best	reynslu	og	upplifun	viðmælendanna	þá	var	

stuðst	 við	 lykilbreyturnar	 sem	 mynda	 rannsóknarspurninguna,	 það	 er	 um	 sorpflokkun,	

samfélagslega	ábyrgð,	stefnu	sveitarfélaga	og	árangur	af	sorpflokkun.	
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Viðtalsrammi	fyrir	viðtölin	

Rannsakandi	 ákvað	 að	 notast	 við	 hálfopin	 viðtöl	 (e.	 semi-structured	 interviews)	 í	 þessari	

rannsókn.	Með	viðtölum	er	 rannsóknargagna	aflað	með	orðaskiptum	milli	 rannsakanda	og	

viðmælenda	(Helga	Jónsdóttir,	2013).	Með	þessari	aðferð	er	hægt	að	meta	aðstæður	hverju	

sinni	 og	 bregða	 út	 frá	 viðtalsramma	 og	 spyrja	 annarra	 spurninga	 sem	 koma	 upp	 í	 huga	

rannsakanda	(Merriam	og	Tisdell,	2016).		

Viðtölin	 fóru	 þannig	 fram	 að	 rannsakandi	 mætti	 með	 tilbúinn	 viðtalsramma	 um	

fyrirfram	ákveðið	viðfangsefni.	Spurningarnar	voru	notaðar	til	að	leiða	samtalið	áfram	og	voru	

hafðar	 til	 hliðsjónar	 á	 meðan	 viðtal	 stóð	 yfir.	 Flestum	 spurningunum	 fylgdu	 nokkrar	

undirspurningar	 í	 von	 um	 að	 fá	 dýpri	 svör	 frá	 viðmælendum.	 Spurningarnar	 byggðust	 á	

lykilhugtökum	 rannsóknarverkefnisins	 og	 með	 það	 að	 markmiði	 að	 fá	 svar	 við	

rannsóknarspurningunni.	 Allar	 spurningarnar	 lögðu	 áherslu	 á	 upplifun	 og	 reynslu	

viðmælenda.		

Í	 eigindlegum	 viðtölum	 leitast	 rannsakandi	 við	 að	 ná	 dýpt	 á	 viðfangsefninu.	 Því	 er	

mikilvægt	 að	 leyfa	 viðmælandanum	 að	 stjórna	 ferðinni	 og	 hlusta	 á	 hver	 reynsla	 hans	 og	

upplifun	 er	 af	 fyrirbærinu	 (Helga	 Jónsdóttir,	 2013).	 Rannsakandi	 lagði	 áherslu	 á	 að	

viðmælanda	liði	sem	best	á	meðan	viðtalið	ætti	sér	stað	og	því	voru	viðtölin	tekin	á	skrifstofu	

hvers	og	eins	viðmælenda.	Viðtölin	voru	hljóðrituð	til	að	auðvelda	úrvinnslu	gagnanna.	Notast	

var	 við	 fyrirbærafræðilega	 aðferð	 við	 greiningu	 viðtalanna.	 Í	 Viðauka	 1	 og	 2	 má	 sjá	

viðtalsrammann	sem	notast	var	við	í	viðtölunum.	Aðlaga	þurfti	viðtalsrammann	fyrir	viðtal	við	

viðmælenda	5.	

	

3.2	Fyrirbærafræði	

Fyrirbærafræði	 (e.	phenomenology)	 er	 vinsæl	 greiningaraðferð	 í	 félagsvísindum	 (Creswell,	

2013).	Fyrirbærafræði	er	bæði	heimspeki	og	rannsóknaraðferð	sem	notuð	er	í	eigindlegum	

rannsóknum	 við	 greiningu	 viðtala	 (Sigríður	 Halldórsdóttir,	 2013).	 Þýski	 heimspekingurinn	

Edmund	Husserl	(1859-1938)	er	oft	talinn	upphafsmaður	fyrirbærafræðinnar	(Zahavi,	2008).	

Einnig	 er	 talað	 um	 Martin	 Heidegger	 (1889-1976)	 sem	 einn	 af	 upphafsmönnum	

fyrirbærafræði,	en	hann	er	einn	þeirra	heimspekinga	 sem	þróaði	hugmyndafræði	Husserls	

nánar	 (Creswell,	 2013).	 Hugmyndafræði	 fyrirbærafræðinnar	 sem	 rannsóknaraðferð	

grundvallast	 á	 því	 að	 rannsaka	mannlega	 vitund	 eins	 og	 hún	 birtist	 frá	 sjónarhorni	 fyrstu	
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persónu	 (Björn	 Þorsteinsson,	 2008).	 Fyrirbærafræði	 má	 lýsa	 sem	 reynslu	 eða	 upplifun	

einstaklinga	á	ákveðnu	fyrirbæri	eða	hugtaki.	Með	þessari	aðferð	leitast	rannsakandi	eftir	því	

að	auka	skilning	sinn	á	mannlegum	fyrirbærum	(Sigríður	Halldórsdóttir,	2013),	frá	sjónarhorni	

einstaklinganna	sem	rætt	er	við	(Kvale,	1996).	

Gagnaöflun	fer	fyrst	og	fremst	fram	með	einstaklingsviðtölum.	Viðtöl	eru	tekin	við	þá	

einstaklinga	sem	tengja	við	fyrirbærið	eða	hugtakið	eftir	eigin	reynslu	og	upplifun	(Creswell,	

2013).	 Gott	 er	 að	 styðjast	 við	 fyrirbærafræðilega	 greiningu	 þegar	 markmiðið	 er	 að	 skilja	

sameiginlega	 reynslu	 eða	 upplifun	 einstaklinga	 af	 ákveðnu	 fyrirbæri.	 Fyrirbærafræðileg	

rannsókn	lýsir	sameiginlegum	skilningi	nokkurra	einstaklinga	af	reynslu	á	ákveðnu	hugtaki	eða	

fyrirbæri.	Áhersla	er	lögð	á	að	lýsa	því	sem	allir	þátttakendur	eiga	sameiginlegt,	á	því	fyrirbæri	

sem	 er	 rannsakað.	 Grunntilgangur	 fyrirbærafræðinnar	 er	 að	 draga	 upplifun	 einstaklinga	

saman	í	ákveðinn	kjarna	(e.	essence)	 (Creswell,	2013).	Rannsakandi	þarf	að	átta	sig	á	eigin	

skoðunum	og	leggja	þær	til	hliðar,	hlusta	vel	og	vera	opinn	fyrir	lýsingum	einstaklinga.	Þannig	

fær	rannsakandi	dýpri	og	nákvæmari	lýsingu	á	kjarna	fyrirbærisins	(Kvale,	1996).	Rannsakandi	

leitast	við	að	gæta	hlutleysis	svo	fyrirfram	myndaðar	skoðanir	hans	hafi	ekki	áhrif	á	útkomu	

rannsóknarinnar.	

Fyrirbærafræði,	 ólíkt	 mörgum	 öðrum	 rannsóknaraðferðum,	 leggur	 áherslu	 á	

uppgötvanir	frekar	en	að	spá	fyrir	um	niðurstöðu.	Fyrirbærafræði	leitast	eftir	því	að	fá	sem	

dýpstan	skilning	á	eiginleikum	og	merkingu	af	daglegri	reynslu	viðmælenda.	Mikilvægt	er	að	

rannsakandi	 leggi	 áherslu	 á	 að	 lýsa	 fyrirbærinu	 sem	 er	 rannsakað	 en	 ekki	 útskýra	 það.	

Nákvæmum	lýsingum	er	safnað	saman	og	allar	lýsingar,	sem	safnað	er,	eru	jafn	mikilvægar.	

Eftir	að	rannsakandi	hefur	afritað	viðtalsupptökur	hefst	samþætting.	Í	samþættingu	skoðar	

rannsakandi	hvaða	lýsingar	eru	mikilvægar	og	hverjar	ekki	til	að	greina	ákveðin	þemu	og	skoða	

sameiginlega	 upplifun	 viðmælenda.	 Í	 túlkunarferlinu	 er	 byrjað	 á	 því	 að	 greina	 þemun	 og	

hvernig	þau	tengjast.	Markmiðið	er	að	finna	ákveðnar	merkingar	sem	voru	ekki	sýnilegar	 í	

fyrstu	skrefum	túlkunarferlisins	(Orbe,	1998).	

Í	þessari	rannsókn	er	stuðst	við	fyrirbærafræðilega	greiningaraðferð	Creswell	(2013).	

Greiningaraðferð	 Creswell	 snýst	 um	 það	 að	 greina	 ákveðin	 orðasambönd,	 hugtök	 eða	

setningar,	sem	varða	reynslu	viðmælenda	á	því	fyrirbæri	sem	er	rannsakað	og	finna	þannig	

þemu	sem	eru	sameiginleg	fyrir	alla	viðmælendur.	Mikilvægt	er	að	rannsakandi	horfi	á	gögnin	

með	 opnum	 huga	 og	 láti	 ekki	 skoðanir	 sínar	 í	 ljós,	 þannig	 fæst	 betri	 túlkun	 á	 lýsingu	

viðmælenda.	Greiningarferli	viðtalanna	má	skipta	í	fjóra	þætti.	Fyrst	eru	mikilvægar	setningar	
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og	staðhæfingar	sem	tengjast	rannsóknarspurningunni	dregnar	fram,	því	næst	er	leitast	eftir	

merkingu	 og	 þær	 dregnar	 saman.	 Næst	 er	 leitað	 eftir	 láréttri	 sameiginlegri	 upplifun	 (e.	

clusters)	allra	viðmælenda.	Að	lokum	eru	niðurstöður	viðmælenda	birtar	sem	og	niðurstöður	

á	sameiginlegri	upplifun	viðmælenda,	sem	mynda	ákveðin	kjarna	(Creswell,	2013).	

Aðferðin	lýsir	sér	þannig	að	þegar	rannsakandi	hefur	lýst	upplifun	hvers	viðmælenda	

ítarlega	 og	 dregið	 saman	 mikilvægar	 setningar	 er	 leitast	 eftir	 sameiginlegri	 upplifun	

viðmælenda	 sem	 birtist	 í	 þemum.	 Því	 næst	 eru	 niðurstöður	 kynntar	 sem	mynda	 ákveðin	

kjarna	 á	 sameiginlegri	 upplifun	 viðmælenda.	 Niðurstöður	 er	 hægt	 að	 setja	 fram	 með	

umræðum	eða	með	tölulegum	staðreyndum	í	formi	myndrita	og	taflna	(Creswell,	2013).		

	

3.3	Þátttakendur	rannsóknar	

Tekin	voru	viðtöl	við	 fimm	sérfræðinga	 í	umhverfismálum	á	höfuðborgarsvæðinu,	svo	sem	

tæknifræðing,	 verkfræðing,	 sviðsstjóra	 og	 deildarstjóra.	 Fjögur	 viðtöl	 voru	 tekin	 við	

sérfræðinga	 í	 umhverfismálum	 fjögurra	 sveitarfélaga	 og	 eitt	 viðtal	 við	 sérfræðing	 í	

umhverfismálum	hjá	fyrirtæki	sem	sér	um	meðhöndlun	úrgangs.	Sveitarfélögin	eru	misstór	og	

íbúafjöldi	þeirra	misjafn.	Kynjadreifing	viðmælenda	var	ein	kona	og	fjórir	karlar.	Starfsaldur	

viðmælenda	er	frá	þremur	árum	upp	í	10,5	ár.		

Rannsakandi	 valdi	 viðmælendur	 á	 grundvelli	 eigin	 upplýsingaleitar,	 starfstitils	 og	

ábendingum	 frá	 starfsfólki	 á	 bæjarskrifstofu	 hvers	 sveitarfélags.	 Rannsakandi	 sendi	

kynningarbréf	 í	 tölvupósti	 á	 fimm	 valda	 viðmælendur,	 allir	 viðmælendur	 tóku	 vel	 í	

rannsóknina	og	viðtalstími	fyrir	hvern	og	einn	viðmælenda	var	skipulagður.	Í	kynningarbréfi	

sem	sent	var	til	viðmælenda	voru	birt	markmið	og	hagnýt	gildi	rannsóknarinnar	kynnt	ásamt	

stuttri	kynningu	á	rannsakanda.	Viðtölin	fóru	fram	í	október	2017	á	vinnustað	hvers	og	eins	

viðmælanda.		

Viðmælendur	verða	hvorki	kyngreindir	né	nafngreindir	þar	sem	öll	viðtölin	sem	fóru	

fram	eru	trúnaðarmál.	Þá	fær	hver	og	einn	viðmælandi	sitt	eigið	dulnefni,	karlmannsnafn	sem	

notast	verður	við	í	gegnum	rannsóknarverkefnið.	Þar	sem	fáar	konur	starfa	á	sviði	umhverfis-	

og	 úrgangsmála	 hjá	 sveitarfélögum	 á	 höfuðborgarsvæðinu	 var	 ákveðið	 að	 gefa	 öllum	

viðmælendum	 í	 rannsókninni	 karlmannsnafn	 til	 þess	 að	 tryggja	 enn	 frekar	 nafnleynd.	

Starfsmenn	sveitarfélaganna	verða	hér	eftir	nefndir	Arnar,	Björn,	Davíð	og	Emil,	þá	verður	

starfsmaður	fyrirtækisins	sem	annast	meðhöndlun	úrgangs	nefndur	Fannar.	
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3.4	Framkvæmd	rannsóknar		

Þegar	 viðfangsefni	 rannsóknarinnar	 var	 ákveðið	 fór	 rannsakandi	 að	 huga	 að	 mögulegum	

viðmælendum	ásamt	því	að	skrifa	kynningarbréf	og	viðtalsramma.	Þegar	búið	var	að	velja	

viðmælendur	 hafði	 rannsakandi	 samband	 við	 þá	 í	 gegnum	 tölvupóst	 og	 síma.	 Allir	

viðmælendur	voru	fljótir	að	svara	og	tóku	vel	í	rannsóknina.	Næst	var	viðtalstími	skipulagður.	

Viðtölin	á	vinnustað	viðmælenda	tóku	um	60	mínútur	og	fóru	fram	2.	til	10.	október	2017.	

Rannsakandi	 fékk	 samþykki	 viðmælenda	 fyrir	 því	 að	 hljóðrita	 viðtölin	 gegn	 því	 að	 gæta	

trúnaðar.	 Viðtölin	 voru	 tekin	 upp	 á	 síma	 rannsakanda.	 Að	 loknu	 hverju	 viðtali	 afritaði	

rannsakandi	viðtalið	upp	orð	frá	orði,	ásamt	því	að	skrifa	þagnir,	ræskingar	eða	hlátur.	Lengsta	

viðtalið	var	62	mínútur	og	það	stysta	49	mínútur.	Því	næst	fór	af	stað	greiningarvinna.	Stuðst	

var	við	fyrirbærafræðilega	greiningaraðferð,	þar	sem	rannsakandi	skoðaði	og	túlkaði	hvert	og	

eitt	viðtal,	skráði	hjá	sér	þemu	ásamt	því	að	skrá	niður	sameiginlega	reynslu	eða	upplifun.	

Með	viðtölunum	vonaðist	rannsakandi	eftir	því	að	fá	betri	skilning	á	því	hvernig	sérfræðingar	

á	sviði	umhverfismála	upplifa	árangur	á	flokkun	á	heimilisúrgangi	á	höfuðborgarsvæðinu.	

	

3.5	Takmarkanir	rannsóknar	og	siðferðileg	álitamál	

Rannsakandi	 hefur	mikinn	 áhuga	 á	 umhverfismálum	 og	 starfar	 í	 þeim	 geira.	 Takmarkanir	

rannsóknar	gætu	því	hæglega	birst	með	þeim	hætti	að	rannsakandi	kemur	eigin	skoðunum	á	

framfæri	í	viðtölum	og	kallar	eftir	samþykki	viðmælanda.	Rannsakandi	leitaðist	við	að	halda	

skoðunum	sínum	til	hliðar	og	sýna	hlutleysi	í	von	um	að	fá	betri	og	dýpri	skilning	á	upplifun	og	

reynslu	viðmælenda	og	til	þess	að	hafa	ekki	áhrif	á	niðurstöður.		

Rannsóknin	er	einnig	takmörkuð	að	því	leyti	að	einungis	voru	tekin	fimm	viðtöl,	þar	af	

fjögur	 við	 starfsmenn	 sveitarfélaga	 á	 höfuðborgarsvæðinu,	 en	 sveitarfélögin	 þar	 eru	 sjö	

talsins.	Því	er	aðeins	hægt	að	draga	ályktanir	af	niðurstöðum.	Mikilvægt	er	að	hafa	siðferði	í	

huga	þegar	aflað	er	gagna	og	unnið	úr	þeim.	Allir	viðmælendurnir	fengu	tölvupóst	við	upphaf	

rannsóknar,	þar	sem	rannsakandi	byrjaði	á	að	kynna	sig	og	rannsóknarverkefnið	og	upplýsti	

viðmælendur	um	markmið	rannsóknarinnar	og	hagnýt	gildi.	Rannsakandi	lagði	áherslu	á	að	

gæta	trúnaðar	viðmælenda	og	því	fékk	hver	og	einn	viðmælandi	dulnefni	óháð	kyni,	aldri	og	

starfsstöðu,	samanber	umfjöllun	í	kafla	3.3.	
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3.6	Samantekt	

Í	 þessum	 kafla	 hefur	 rannsóknaraðferðum	 verið	 lýst.	 Stuðst	 var	 við	 eigindlega	

rannsóknaraðferð	og	voru	tekin	fimm	hálfopin	viðtöl.	Viðmælendurnir	starfa	allir	við	svipuð	

verkefni	á	 sviði	umhverfismála.	Við	greiningu	á	viðtölum	var	notast	við	 fyrirbærafræðilega	

greiningaraðferð,	 þá	 eru	 þemu	 og	 lykilsetningar	 tengdar	 rannsóknarspurningunni	 dregnar	

fram	og	komist	er	að	sameiginlegum	skilningi	viðmælenda	á	því	fyrirbæri	sem	rannsakað	er.	Í	

næsta	kafla	verða	niðurstöður	rannsóknar	kynntar	og	skoðaðar	ítarlega.		
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4	Niðurstöður	rannsóknar		
Í	 þessum	 kafla	 verður	 greint	 frá	 niðurstöðum	 rannsóknarinnar.	 Notast	 var	 við	

greiningaraðferð	 fyrirbærafræðinnar	 við	 greiningu	 viðtalanna.	 Auk	 þess	 að	 birta	

þemagreiningu	fyrir	hvern	viðmælenda	verður	sameiginleg	upplifun	viðmælendanna	túlkuð	

og	 dregin	 saman.	 Sameiginleg	 upplifun	 viðmælenda	 og	 þemu	 rannsóknarinnar,	 mynda	

kjarnann	sem	er	niðurstaða	þessarar	rannsóknar	(Creswell,	2013).	Við	greiningu	viðtalanna	

komu	fram	þrjú	meginþemu:	Framfarir	 í	 sorpflokkun,	vitundarvakning	 íbúa	og	ósamræmi	 í	

stefnu.	Eins	og	áður	hefur	komið	fram	var	markmið	rannsóknarinnar	að	fá	sem	skýrasta	mynd	

af	upplifun	og	viðhorfi	sérfræðinga	í	umhverfismálum	af	árangri	á	flokkun	á	heimilisúrgangi	í	

þeirra	 sveitarfélagi.	 Tilgangur	 rannsóknarinnar	 var	 að	 leitast	 eftir	 svari	 við	

rannsóknarspurningunni:	„Hver	er	upplifun	sérfræðinga	í	umhverfismálum	hjá	sveitarfélögum	

á	 höfuðborgarsvæðinu	 af	 árangri	 á	 flokkun	 á	 heimilisúrgangi?“	 Í	 kaflanum	 er	 greint	 frá	

niðurstöðum	viðtalanna	sem	tekin	voru	við	fimm	sérfræðinga	í	umhverfismálum.		

	

4.1	Greining	viðtala	

Byrjað	verður	á	að	greina	viðtalið	við	starfsmenn	sveitarfélaganna,	fyrst	við	Arnar,	því	næst	

Björn,	 Davíð	 og	 Emil.	 Að	 lokum	 verður	 viðtalið	 við	 Fannar,	 sem	 starfar	 hjá	

sorpmeðhöndlunarfyrirtækinu	greint.		

	

Viðmælandi	1	–	Arnar		

Borin	voru	kennsl	á	lykilsetningar	tengdar	rannsóknarspurningunni	við	greiningu	á	viðtali	við	

Arnar	og	út	frá	þeim	birtust	ákveðin	þemu.	Þemun	sem	komu	fram	eru	eftirfarandi:		

• Við	getum	gert	miklu	betur	(Árangur	af	sorpflokkun)	
• Þetta	snýst	kannski	fyrst	og	fremst	um	vitund	fólks	(Sorpflokkun)	
• Þetta	er	bara	ein	stór	flækja	(Stefna)	

	

„Við	getum	gert	miklu	betur“	

Arnar	hefur	 reynslu	af	því	 að	árangurinn	af	 sorpflokkun	 sé	ekki	nógu	góður.	Árangurinn	á	

síðastliðnu	ári	er	töluverður	en	það	væri	þó	hægt	að	gera	mun	betur.	 	Hann	telur	að	betri	

árangur	fengist	með	samræmdu	samkomulagi	milli	allra	sveitarfélaga	á	höfuðborgarsvæðinu,	

samanber	lýsingu	hans:		
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Við	getum	gert	miklu	betur	en	til	þess	þarf	að	vera	samræmt	samkomulag	á	
milli	 allra	 sveitarfélaga	 á	 höfuðborgarsvæðinu.	 Þó	 við	 séum	 að	 ná	margfalt	
meiru	núna	heldur	en	fyrir	ári	síðan,	eftir	að	við	byrjuðum	að	ná	í	plastið	heim	
til	 íbúa.	 Það	 klárlega	 sýnir	 að	 þú	 nærð	 miklu	 meiri	 efnum	 því	 nær	
heimadyrunum	sem	þú	ferð	til	fólks	skiluru.		
	

Í	dag	safnast	um	12-13%	af	plasti	úr	orkutunnum	í	sveitarfélaginu	hjá	Arnari.	Markmið	Arnars	

var	að	hækka	hlutfallið	í	15%,	en	sveitarfélagið	virðist	ekki	komast	yfir	þennan	þröskuld.	Hann	

telur	ástæðu	þess	vera	að	sveitarfélagið	geti	ekki	auglýst	nógu	vítt,	þar	sem	auglýsingar	víðar	

gætu	ruglað	íbúa	í	öðrum	sveitarfélögum.	Plastverkefnið	hefði	getað	mistekist,	ekki	safnast	

nema	nokkrar	prósentur	segir	Arnar,	því	er	árangurinn	góður	en	nær	ekki	þeim	markmiðum	

sem	 sett	 höfðu	 verið.	 Arnar	 segir	 ávinning	 af	 sorpflokkun	 vera	 bæði	 fjárhagslegan	 og	

umhverfislegan.	Minni	urðun	dregur	úr	kostnaði	sveitarfélaga	og	mengun	verður	minni.		

	 Það	hefur	gengið	mjög	vel	að	fá	íbúa	til	þess	að	byrja	flokka,	segir	Arnar.	Íbúar	virðast	

vera	tilbúnir	til	að	flokka	og	finnst	þeim	oft	eins	og	að	sveitarfélagið	sé	jafnvel	ekki	að	gera	

nóg.	Það	er	mikill	vilji	fyrir	því	að	gera	meira	og	gera	betur.	Gerðar	eru	árangursmælingar	í	

hverjum	mánuði	á	endurvinnsluefnum,	þá	helst	pappír,	plasti	og	lífrænum	úrgangi.	Þær	tölur	

eru	mjög	skýrar	hvað	varðar	árangur.	Þá	bendir	Arnar	á	að	það	séu	að	nást	um	það	bil	25%	

meira	af	endurvinnsluefnum	í	dag,	en	fyrir	ári.	Arnar	hafði	þetta	að	segja	um	árangur	á	flokkun	

á	pappír	og	plasti:		

	

Þó	ég	segi	að	mér	finnist	við	geta	gert	betur	þá	gekk	þetta	eiginlega	framar	
vonum	má	segja.	Þegar	þú	ert	að	flokka,	þegar	þú	tekur	plast	og	pappír	til	hliðar	
og	sérð	að	þetta	fyllist	alveg	um	leið	í	tunnunum	hjá	þér	þá	veistu	bara	hvað	
þú	varst	að	henda	mikið	af	verðmætum	í	raun	og	veru	hérna	áður	fyrr.	
	

Arnar	 segir	 grenndargáma	 vannýtta	 í	 sínu	 sveitarfélagi	 og	 telur	 ástæðu	 þess	 vera	 slæma	

staðsetningu	gámanna.	Þá	vill	hann	byggja	upp,	styrkja	og	gera	grenndargámastöðvar	öflugri	

og	aðgengilegri,	fækka	þeim	og	vanda	staðsetningarval	frekar.	Með	þessu	gæti	náðst	aukinn	

árangur:			

	

Ég	ætla	 leggja	 áherslu	 á	 það	 að	 breyta	 grenndargámakerfinu	 þannig	 að	 við	
höfum	grenndargámastöðvar	kannski	við	verslanir,	svona	þar	sem	fólk	er	að	
safnast	saman	og	þá	með	fleiri	flokka.	
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„Þetta	snýst	kannski	fyrst	og	fremst	um	vitund	fólks“	

Meðvitund	 fólks	 um	 mikilvægi	 sorpflokkunar	 spilar	 einnig	 stórt	 hlutverk	 í	 árangri	 af	

sorpflokkun	samkvæmt	Arnari.	Fólk	er	að	verða	meðvitaðra	um	það	hversu	mikið	efni	endar	í	

urðun	í	stað	endurvinnslu,	samanber	lýsingu	hans:	

	

Þetta	snýst	kannski	 fyrst	og	fremst	um	vitund	fólks.	Eins	og	ef	þú	kaupir,	ég	
held	það	sé	í	Nettó,	kaupir	einn	snúð,	þá	er	bara	þessi	risa	plastkassi	kringum	
skiluru,	fólk	kannski	sleppir	plastkassanum	næst	og	tekur	eitthvað	annað	sko.	
	

Hann	telur	mikilvægt	að	auka	vitund	manna	og	þá	helst	að	byrja	í	skólunum	með	krökkunum,	

upplýsa	þau	um	mikilvægi	þess	að	flokka	og	hvaða	áhrif	það	hefur	fyrir	umhverfið.	Það	þarf	

að	fræða	íbúa	um	að	verið	sé	að	ganga	á	auðlindirnar,	en	auðlindir	eru	af	skornum	skammti	

og	því	minna	sem	verður	til	af	auðlindunum	því	dýrari	verða	þær.	Arnar	telur	að	eftir	10-20	ár	

verði	lítið	annað	í	boði	en	að	flokka	meira,	minnka	neyslu	og	vera	umhverfisvænni.	Þá	segir	

hann:	

	

Ég	held	sjálfur	að	rusl	í	framtíðinni	verði	verðmætt,	miklu	verðmætara	en	í	dag.	
Ef	þú	pælir	í	því	auðvitað	þá	er	þetta	allt	efni	sem	við	tökum	annars	staðar	frá	
úr	jörðinni,	hráefni,	eyðileggja	jörð	einhvers	staðar	til	þess	að	búa	til	eitthvað.	
	

Börnin	 eru	 framtíðin	 og	 telur	 Arnar	 mikilvægt	 að	 upplýsa	 þau.	 Þá	 myndu	 auglýsingar	 og	

áminningar	 einnig	 ýta	 undir	 bættan	 árangur,	 en	 erfitt	 er	 að	 auglýsa	 þar	 sem	

flokkunaraðferðirnar	eru	mismunandi	milli	sveitarfélaga.	Eins	og	Arnar	sagði:	„Áróðursherferð	

og	börnin,	alltaf	að	nota	börnin.	Þau	eru	svo	fljót	að	grípa	svona	hluti	og	þau	vilja	oft	gera	

betur“	til	að	upplýsa	og	efla	flokkun	á	heimilisúrgangi.	

	

„Þetta	er	bara	ein	stór	flækja“	

Arnar	styðst	mikið	við	aðferðafræði	sem	er	ekki	samhljóma	þeim	aðferðafræðum	sem	sum	

önnur	sveitarfélög	á	höfuðborgarsvæðinu	styðjast	við.	Hann	vill	meina	að	fræðin	séu	skýr	um	

hvað	sé	best	að	gera.	Fólk	virðist	ekki	vera	sammála	um	hvaða	aðferð	sé	best	að	fara	hvað	

varðar	sorpflokkun,	„…þetta	er	bara	ein	stór	flækja“.	Þær	aðferðir	sem	sveitarfélögin	velja	sér	

eru	 mjög	 mismunandi	 og	 það	 gerir	 það	 erfiðara	 bæði	 fyrir	 íbúana	 í	 sveitarfélaginu	 og	

sveitarfélagið	sjálft	að	styðja	við	sína	aðferð.	Arnar	telur	að	hægt	væri	að	ná	mun	betri	árangri	
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ef	öll	sveitarfélög	á	höfuðborgarsvæðinu	kæmu	sér	saman	um	val	á	aðferð	og	sameinuðust	í	

auglýsingaherferð:		

	

Það	er	stærsta	hindrunin,	að	fá	sveitarfélögin	til	að	vinna	með	að	sameiginlegri	
lausn.	 Þetta	 þyrfti	 bara	 að	 vera	 höfuðborgarsvæðið,	 þú	 veist:	
„Höfuðborgarbúar,	munið	að	flokka!“	
	

Arnar	 telur	 að	 sameiginleg	 stefna	 á	 höfuðborgarsvæðinu	 myndi	 hámarka	 árangur	 í	

sorpflokkun.	Það	að	sveitarfélögin	eru	ekki	að	vinna	saman	er	 stærsta	hindrun	þess	að	ná	

góðum	árangri.	Þá	segir	hann	að	það	sé	mikilvægt	að	stefnan	sé	skýr.	Það	er	ákveðin	samstaða	

milli	sveitarfélaganna	um	viljann	til	þess	að	gera	betur	en	á	sama	tíma	virðist	vera	ágreiningur	

um	hvaða	leið	ætti	að	fara	til	að	gera	betur,	samanber	lýsingu	hans:		

	

Það	sem	ég	berst	mest	fyrir	núna	er	að	vinna	saman.	Það	á	ekki	að	skipta	máli	
hvar	 þú	 býrð	 hvernig	 sorpkerfið	 er,	 þetta	 á	 bara	 að	 vera	 sameiginlegt	
flokkunarkerfi	fyrir	höfuðborgarsvæðið.	

	

Sorpmeðhöndlunarfyrirtækið	er	með	eina	sýn	og	sveitarfélögin	hvert	fyrir	sig	með	aðra	sýn.	

Arnari	 finnst	 að	 sorpmeðhöndlunarfyrirtækið	 ætti	 að	 reyna	 að	 vinna	 betur	 með	

sveitarfélögunum.	Hann	leggur	til	að	fengnir	verði	óháðir	aðilar	með	reynslu	til	að	taka	að	sér	

að	mynda	sameiginlega	heildarsýn	fyrir	sveitarfélögin	á	höfuðborgarsvæðinu	og	þá	að	styðjast	

við	aðferð	sem	hefur	reynst	öðrum	löndum	vel,	samkvæmt	upplifun	hans:	

	

Þannig	að	við	fengum	bara	utanaðkomandi	aðila	og	þá	gætum	við	ekki	verið	að	
rífast	við	hvert	annað	innbyrðis	um	hvað	ætti	að	gera	og	ekki	gera.	Þá	er	bara	
sérfræðiálit	erlendis	frá	sem	segir	þetta.	Og	þá	skiptir	mitt	álit	ekkert	það	miklu	
máli	eða	hins.	
	

Viðmælandi	2	–	Björn		

Borin	voru	kennsl	á	lykilsetningar	tengdar	rannsóknarspurningunni	við	greiningu	á	viðtali	við	

Björn	og	út	frá	þeim	birtust	ákveðin	þemu.	Þemun	sem	komu	fram	voru	eftirfarandi:		

• Ég	er	stoltur	af	þeim	árangri	sem	sveitarfélagið	hefur	náð	(Árangur	af	sorpflokkun)	
• Meðvitund	fólks	byrjar	oft	í	ruslatunnunni	(Sorpflokkun)	
• Þetta	leiðir	til	misskilnings	(Stefna)	 	
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„Ég	er	stoltur	af	þeim	árangri	sem	sveitarfélagið	hefur	náð“	

Björn	talar	um	að	sveitarfélagið	hafi	náð	mjög	miklum	árangri	á	skömmum	tíma	í	flokkun	og	

að	skila	til	endurvinnslu.	Það	er	ákveðinn	mælikvarði	á	árangur	sem	sýnir	mikla	framför	og	

nefndi	hann	að	á	einu	og	hálfu	ári	hafi	endurvinnsla	plasts	aukist	um	120%	hjá	sveitarfélaginu.	

Hann	er	mjög	stoltur	af	þeim	árangri	sem	náðst	hefur,	en	telur	þó	að	hægt	sé	að	gera	betur.	

Hann	lýsir	reynslu	sinni:		

	

Við	erum	bara	ekki	nógu	dugleg	að	hampa	okkur	á	þeim	árangri	sem	við	höfum	
náð	og	hérna,	við	höfum	verið	svona	framarlega	í	mjög	mörgu	í	kringum	þessi	
mál.	Ég	er	bara	stoltur	af	þeim	árangri	sem	sveitarfélagið	hefur	náð	í	þessum	
málum.		
	

Tölurnar	sýna	árangur	sem	mældur	er	í	kílóum	á	hvern	íbúa.	Þannig	fylgist	sveitarfélagið	með	

því	hversu	mikið	fer	til	endurvinnslu	og	hversu	mikið	fer	í	urðun.		

	 Björn	 talar	 um	 að	 hugarfarsbreytingar	 íbúa	 í	 sorpflokkunarmálum	 hafi	 gengið	 vel.	

Íbúarnir	virðast	vera	mjög	jákvæðir	fyrir	því	að	flokka	meira.	Þá	nefnir	hann	sérstaklega	þá	

íbúa	sem	hafa	búið	erlendis,	þar	sem	gerðar	eru	kröfur	um	flokkun	úrgangs.	Þessir	íbúar	koma	

heim	til	Íslands	og	vilja	fá	sömu	þjónustu	hér.	Honum	finnst	það	vera	mjög	hvetjandi	fyrir	sig	

og	aðra	sem	vinna	í	þessum	málaflokki,	samanber	lýsingu	hans:	„Íbúarnir	eiga	alveg	hrós	skilið	

hversu	vel	þeir	hafa	tekið	í	þessar	breytingar“.	

	 Björn	 segir	 að	 auka	 þurfi	 endurvinnslu	 við	 heimilin	 til	 að	 ná	 settum	

árangursmarkmiðum.	 Þá	 talar	 hann	 um	 að	 það	 þurfi	 að	 vera	 ódýrt	 og	 auðvelt	 að	 skila	 til	

endurvinnslu	 og	 að	 það	 muni	 hjálpa	 íbúunum	 að	 vera	 umhverfisvænni.	 Mikilvægt	 er	 að	

upplýsa	og	styðja	við	 íbúann.	Það	hefur	sýnt	sig	að	árangurinn	er	 talsvert	meiri	af	 flokkun	

heima	fyrir	heldur	en	þegar	stuðst	er	við	vélræna	flokkun.	Hann	segir	að	flokkun	heima	fyrir	

auki	líka	meðvitund	fólks	fyrir	hlutunum,	„...ég	held	að	það	sé	forsenda	þess	að	við	aukum	

endurvinnslu,	við	munum	aldrei	ná	markmiðum	okkar	í	endurvinnslu	nema	við	flokkum	við	

heimilið“.	

	

„Meðvitund	fólks	byrjar	oft	í	ruslatunnunni“	

Björn	talar	um	að	það	skipti	máli	að	fólk	viti	hverju	það	er	að	henda.	Fólk	þarf	að	vera	meðvitað	

um	sína	neyslu	og	mikilvægi	þess	að	flokka.	Oft	gerir	fólk	sér	ekki	grein	fyrir	því	hvað	það	er	

að	henda	miklu	í	sömu	tunnuna.	Hann	upplifir	að:		
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Meðvitund	fólks	byrjar	oft	í	ruslatunnunni,	að	fólk	er	að	byrja	flokka	og	það	sér	
svona	einhver	tækifæri	til	þess	að	vera	svona	umhverfisvænni	í	gegnum	það.		
	

Björn	talar	um	að	upplýsingagjöf	skipti	miklu	máli.	Sorpflokkun	er	mjög	mikilvæg	og	að	fólk	

gerir	sér	grein	fyrir	því	hvað	við	erum	að	gera	við	jörðina.	Þá	nefnir	hann	dæmi	um	mengun	í	

hafi	og	loftslagsmál.	Hann	segir	að	flokkun	sé	eitt	af	því	sem	allir	ættu	að	geta	gert.	Þá	talar	

hann	um	þann	umhverfislega	ávinning	sem	hlýst	af	því	að	flokkuð	efni	lenda	í	endurvinnslu,	

samanber	lýsingu	hans:		

	

Sorpflokkun	hefur	bara	mikla	þýðingu,	fólk	tengir	og	íbúar	tengja	þetta	mjög	
mikið	við	að	vera	góður	og	gildur	þegn.	Við	öll	getum	gert	eitthvað	og	flokkun	
er	náttúrulega	bara	eitt	af	því	sem	allir	ættu	að	geta	gert.		

	

„Þetta	leiðir	til	misskilnings“	

Björn	 segir	 íbúa	 á	 höfuðborgarsvæðinu	 kalla	mikið	 eftir	 því	 að	 það	 sé	 ákveðið	 samræmi	 í	

sorpflokkun	og	þeirri	leið	sem	er	farin,	þá	tók	hann	dæmi	um	að	fara	í	heimsókn	til	ættingja	

og	 þar	 er	 flokkuninni	 háttað	 allt	 öðruvísi	 en	 heima	 hjá	 manni	 sem	 leiðir	 til	 misskilnings,	

samkvæmt	upplifun	hans:	

	

Það	sem	hefur	kannski	gengið	síður	vel	er	að	ná	upp	ákveðinni	samstöðu	meðal	
sveitarfélaganna	og	hérna,	ég	hefði	vonað	að	það	hefði	gengið	betur	og	hérna	
að	sveitarfélögin	gætu	svona	unnið	meira	í	þessum	málum.		
	

Hann	upplifir	að	ein	af	ástæðum	ósamræmis	í	stefnu	sé	að	stefnurnar	sem	eru	settar	séu	ekki	

nógu	 skýrar,	 bæði	 hjá	 sorpmeðhöndlunarfyrirtækinu	 og	 sveitarfélögunum	 á	

höfuðborgarsvæðinu.	Þá	er	önnur	ástæða	þess	 að	 sum	sveitarfélög	 telja	 erfitt	 að	 innleiða	

flokkun	við	heimili	og	reiða	sig	því	meira	á	vélræna	flokkun,	en	þá	eru	endurvinnsluefnin	blásin	

frá.	Sveitarfélag	Björns	hefur	haft	þá	sýn	að	flokkun	heima	fyrir	sýni	meiri	árangur	en	vélræn	

flokkun	og	hann	vill	meina	að	það	auki	einnig	meðvitund	fólks.	Þá	telur	Björn	það	ekki	endilega	

slæmt	að	sveitarfélögin	fari	mismunandi	leiðir	svo	lengi	sem	að	meðhöndlunin	á	úrganginum	

sé	sú	sama:	

	



	

	 34	

Ég	 veit	 að	 þessi	 vélbúnaður	 hefur	 verið	 notaður	 á	 þurr	 pappírsefni	 annars	
staðar	 í	 öðrum	 borgum	með	 ágætis	 árangri,	 en	 það	 hefur	 líka	 sýnt	 sig	 að	
sérsöfnun	heima	fyrir	skilar	betri	árangri	heldur	en	þessi	vélræna	flokkun.	

	
Viðmælandi	3	–	Davíð			

Borin	voru	kennsl	á	lykilsetningar	tengdar	rannsóknarspurningunni	við	greiningu	á	viðtali	við	

Davíð	og	út	frá	þeim	birtust	ákveðin	þemu.	Þemun	sem	komu	fram	eru	eftirfarandi:		

• Aukningin	er	næstum	tvöföld	(Árangur	af	sorpflokkun)	
• Hluti	af	menningu	sveitarfélagsins	(Sorpflokkun)	
• Við	eigum	ekki	að	vera	neitt	eyland	(Stefna)	

	

„Aukningin	er	næstum	tvöföld“	

Árið	2016	fór	sveitarfélag	Davíðs	af	stað	með	verkefni	sem	felst	 í	því	að	flokka	plast.	Þetta	

verkefni	 hefur	 skilað	miklum	 árangri,	 „Þetta	 er	 núna	 að	 skila	 niðurstöðu	 og	 aukningin	 er	

næstum	tvöföld“	af	plasti	sem	fer	til	endurvinnslu.	Hann	telur	að	það	myndi	skila	auknum	

árangri	ef	gerð	yrði	 ítarleg	greining	á	því	hversu	oft	þarf	að	tæma	tunnurnar	hjá	 íbúunum,	

þannig	sé	hægt	að	lágmarka	kostnað	og	ná	sem	mestu	endurvinnsluefni.	Þá	segir	Davíð	það	

hafa	gengið	vel	að	fá	íbúa	til	þess	að	flokka.	

	 Davíð	leggur	mikla	áherslu	á	það	að	hámarka	árangur,	að	skoða	önnur	sveitarfélög	og	

íbúa	þess	og	fá	samanburð.	Davíð	segir	að	mikilvægt	sé	að	skoða	hverjir	eru	að	flokka	best	og	

af	hverju,	finna	út	úr	því	og	apa	eftir.	Hann	telur	að	það	„...ætti	að	vera	okkar	fókus	núna,	það	

er	að	segja	að	við	séum	að	etja	okkur	upp	á	móti	hvort	öðrum“.	

	 Davíð	telur	hvata	vera	bestu	leiðina	til	að	efla	sorpflokkun	meðal	íbúa	og	þannig	auka	

árangurinn.	Að	mati	Davíðs	þarf	að	hvetja	fólk	til	að	flokka,	búa	til	jákvæða	hvata	og	fá	íbúa	

til	að	passa	upp	á	að	það	sé	ekki	verið	að	henda	pappír	og	plasti	í	ruslið.	Þá	segir	hann	að	það	

sé	bara	áróður	sem	er	spilað	nógu	oft:	„Besta	aðferðin	er	bara	hvatar,	þar	held	ég	að	eini	

hvatinn	sé	gjaldfríir	stofnar“.	

Samvinna	er	einnig	mikilvæg	til	að	ná	árangri,	samkvæmt	Davíð:	„Samvinna	við	íbúa	

og		samvinna	við	önnur	sveitarfélög“.	Að	finna	réttu	leiðina	sem	skilar	besta	árangrinum,	bæði	

hvað	varðar	sorpflokkun	og	kostnaðinn	á	bak	við	þá	leið	sem	er	farin.	Davíð	telur	það	vera	

mikilvægt	að	hafa	kostnaðartölurnar	með.	Upplifun	Davíðs	er	einföld:	„...ég	vil	ná	árangri“.	
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„Hluti	af	menningu	sveitarfélagsins“	

Davíð	segir	það	mikilvægt	að	upplýsa	fólk	vel,	hvetja	það	til	að	setja	ekki	í	heimilissorpið	það	

sem	 það	 gæti	 farið	 með	 á	 grenndarstöðvar,	 blanda	 fólki	 í	 umræðuna	 og	 þannig	 auka	

meðvitund	fólks	fyrir	mikilvægi	sorpflokkunar.	Þá	er	tilgangur	slíkrar	umræðu	að	gera	grein	

fyrir	þeim	kostnaði	sem	fellur	til,	jafnvel	fá	hugmyndir	frá	fólki	varðandi	flokkun	og	skoða	þær	

hugmyndir	 sem	koma	 fram.	Hann	 segir	það	mikilvægt	að	 sveitarfélögin	móti	 sameiginlega	

stefnu	um	hvar	og	hvað	eigi	að	flokka	og	að	horfa	þurfi	til	kostnaðar	á	sama	tíma.	Þá	hefur	

hann	þá	reynslu	að	aukin	meðvitund	fólks	smiti	frá	sér	í	gegnum	umræðu	og	sýn	á	snyrtilegu	

nærumhverfi:	

	

Sorpflokkun	er	að	mínu	mati	hluti	af	menningu	sveitarfélagsins.	Með	aukinni	
sorpflokkun	eykst	meðvitund	fólks	fyrir	umhverfi	sínu	og	hvetur	það	til	annarra	
góðra	verka.	
	

Sorpflokkun	lækkar	heildarkostnað	sveitarfélaganna	í	úrgangsmálum.	Davíð	nefndi	pappírinn	

sem	dæmi.	Eftir	að	sérsöfnun	á	pappír	hófst	þá	hefur	sveitarfélagið	sparað	pening	þar	sem	

hægt	er	að	vinna	verðmæti	úr	pappírnum,	auk	þess	sem	farvegur	hans	er	margfalt	ódýrari	en	

fyrir	almennt	rusl.	Davíð	segir	að	það	sé	aðallega	umhverfislegur	ávinningur	af	sorpflokkun,	

sem	felst	í	því	að	fá	fólk	til	að	hugsa	um	umhverfið	og	ganga	vel	um.	Þá	vill	hann	meina	að	

fjárhagslegur	ávinningur	sé	ekki	til	staðar,	þar	sem	sorpflokkun	þýðir	bara	fleiri	tunnur	og	fleiri	

sorphirðubíla	sem	þarf	að	losa.	

	 Davíð	 segir	 sorpflokkun	 vera	 mikilvæga,	 en	 að	 á	 sama	 tíma	 þurfi	 að	 passa	 sig	 á	

öfgunum,	að	allt	muni	ekki	bara	snúast	um	það	að	vera	heima	hjá	sér	að	flokka	sorp.	Hann	

telur	 það	 ekki	 vera	 skynsamlegt	 að	 breyta	 heimilum	 landsins	 í	 flokkunarstöðvar	með	 ótal	

tunnur.	Fólk	er	yfirleitt	tilbúið	til	að	flokka	en	þá	vill	Davíð	að	sorpmeðhöndlunarfyrirtækið	

sjái	um	sorpflokkunina	að	mestu	leyti	og	að	flokkunin	fari	öll	fram	á	einum	stað.	Hann	segir:	

„...við	verðum	að	passa	okkur	líka,	að	detta	ekki	í	að	vera	bara	í	rusli	sko“.	

	

„Við	eigum	ekki	að	vera	neitt	eyland“	

Sveitarfélögin	eru	flest	með	mismunandi	sýn	sem	veldur	því	að	þau	eru	ekki	alltaf	samstíga.	

Davíð	 fagnar	 því	 að	 farnar	 séu	 mismunandi	 leiðir	 í	 sorpflokkun,	 að	 það	 séu	 ýmsar	 leiðir	

prófaðar.	Þá	vill	hann	fá	niðurstöður	um	hvaða	leið	sé	best	og	hver	kostnaðurinn	sé	á	bakvið	

hana.	Þá	myndi	hann	íhuga	þá	leið	fyrir	sitt	sveitarfélag:	
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Aðalstefnan	er	kannski	sú	að	reyna	vinna	þetta	með	öðrum,	við	eigum	ekki	að	
vera	 neitt	 eyland	 og	 það	 er	 ágætt	 í	 mínum	 huga	 að	 hafa	
sorpmeðhöndlunarfyrirtækið	sem	svona	heldur	utan	um	þetta.		
	

Davíð	 vill	 efla	 samvinnu	 innan	 sveitarfélaga	 og	 þannig	 reyna	 að	 koma	 á	 sameiginlegri	

heildarsýn.	 Það	 gengur	 hægt	 að	 vinna	 að	 því	 markmiði	 þar	 sem	 skoðanir	 eru	 skiptar	 og	

mismunandi	aðferðir	í	gangi.	Út	frá	eigin	reynslu	lýsir	hann:	„Ég	held	að	við	þurfum	að	hafa	

einhvern	sameiginlegan	hatt	og	svo	þarf	náttúrulega	bara	helst	að	hatturinn	sé	að	vinna	í	takt	

við	sveitarfélögin“.	

	 Davíð	telur	að	það	sé	erfitt	að	dæma	um	að	ein	 leið	sé	betri	en	önnur,	að	þetta	sé	

flóknara	 en	 það.	 Þá	 nefnir	 hann	 dæmi	 um	 að	 þetta	 geti	 verið	 staðbundið	 og	 jafnvel	

mismunandi	eftir	íbúum:	

	

Ég	held	að	allir	sem	eru	í	þessum	málum	sveitarfélaganna	hafi	einlægan	áhuga	
á	að	gera	rosalega	vel,	svo	greinir	menn	kannski	á	um	leiðir.	
	

Framtíðarsýn	Davíðs	er	sú	að	öll	sveitarfélög	standi	jöfn	og	notist	við	sömu	aðferð,	þá	aðferð	

sem	er	hagkvæmust	bæði	fyrir	umhverfið	og	kostnað	sveitarfélaganna.	

	

Viðmælandi	4	–	Emil			

Borin	voru	kennsl	á	lykilsetningar	tengdar	rannsóknarspurningunni	við	greiningu	á	viðtali	við	

Emil	og	út	frá	þeim	birtust	ákveðin	þemu.	Þemun	sem	komu	fram	eru	eftirfarandi:		

• Tölurnar	tala	sínu	máli	(Árangur	af	sorpflokkun)	
• Spara	umhverfið	og	auðlindirnar	(Sorpflokkun)	
• Að	vera	samstíga	(Stefna)	

	

„Tölurnar	tala	sínu	máli“	

Árangurinn	 er	 að	 ná	 fram	 settum	markmiðum.	 Emil	 segir	 að	 náðst	 hafi	 ágætis	 árangur	 á	

sorpflokkun,	þá	sérstaklega	að	flokka	pappírinn	frá.	Upphafleg	markmið	hafa	náðst	og	nú	er	

unnið	að	því	að	setja	ný	markmið.	Þá	er	á	döfinni	hjá	sveitarfélagi	Emils	að	byrja	að	flokka	

plastið	frá.	Árangurinn	er	mældur	í	því	hversu	mörg	kíló	á	íbúa	sveitarfélagið	nær	af	pappír	og	

plasti	úr	orkutunnunni,	sem	inniheldur	lífrænan	úrgang:				
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Ég	heyri	aldrei	neitt	nema	neikvæðu	hlutina	skiluru,	það	er	enginn	að	hringja	í	
mig	og	segja	mér	hvað	er	vel	gert	sko	en	tölurnar	tala	sínu	máli.		
	

Emil	 hefur	 þá	 reynslu	 að	 lykilforsenda	 þess	 að	 ná	 góðum	árangri	 sé	 góð	 kynning,	 auðvelt	

aðgengi,	auðvelt	að	taka	þátt	og	ekki	of	kostnaðarsamt	fyrir	íbúann.	Íbúar	kalla	mikið	eftir	því	

að	sveitarfélögin	leiði	fordæmi	í	þessum	flokki	og	hugsi	um	umhverfið.	Hann	býst	við	því	að	

um	leið	og	komið	er	með	lausnina	heim	til	fólks	að	þá	taki	það	þátt	og	þannig	náist	aukinn	

árangur,	samanber	lýsingu	hans:		

	

Það	er	eiginlega	mikilvægasta	í	þessu	myndi	ég	halda,	að	það	sé	auðvelt	fyrir	
íbúann	að	taka	þátt	í	því,	svo	held	ég	að	það	skipti	líka	máli	að	það	megi	ekki	
kosta	of	mikið	sko,	það	vill	enginn	að	sorphirðugjöld	næsta	árs	hækki	um	tugi	
prósenta	bara	af	því	að	við	byrjuðum	á	því	að	flokka	plastið	til	að	mynda.	
	

Þótt	talsverður	árangur	hafi	náðst	segir	Emil	að	það	sé	alltaf	hægt	að	gera	betur.	Hann	segir	

að	erfitt	sé	að	ná	100%	flokkun	en	stefnan	er	alltaf	sett	þangað.	Emil	talar	um	að	hann	sé	

bjartsýnn	fyrir	næsta	verkefni	sem	er	á	döfinni,	en	verkefnið	felst	í	sérsöfnun	á	plasti.		

	

„Spara	umhverfið	og	auðlindirnar“	

Emil	segir	að	á	síðustu	fimm	til	sex	árum	hafi	orðið	mikil	vitundarvakning	í	samfélaginu	fyrir	

umhverfismálum.	Þá	skiptir	almennt	miklu	máli	að	kynna,	auka	meðvitund	og	upplýsa	íbúana	

fyrir	 mikilvægi	 þess	 að	 minnka	 umfang	 sorpsins	 með	 flokkun.	 Hann	 segir	 að	 tilgangur	

sorpflokkunar	sé	að	spara	umhverfið	og	auðlindirnar,	því	þarf	sú	leið	sem	er	farin	í	flokkun	og	

hversu	mikið	er	 flokkað	að	hafa	umhverfislegan	ávinning	og	vera	 skynsamlegt.	 Samfélagið	

verður	að	hugsa	um	nýtingu	auðlinda	og	sorpflokkun	er	stór	þáttur	í	því,	samkvæmt	upplifun	

hans:	

	

Tilgangur	 með	 sorpflokkun	 og	 endurnýtingu	 hlýtur	 að	 vera	 sá	 að	 spara	
umhverfið	og	auðlindirnar	og	ef	að	flokkun	skilar	því	ekki,	einhver	tegund	af	
flokkun,	að	þá	fellur	það	um	sjálft	sig	að	vera	flokka	er	það	ekki.	
		

Emil	telur	sveitarfélagið	mega	gera	betur	þegar	kemur	að	því	að	upplýsa	íbúann	um	mikilvægi	

þess	að	flokka.	Hann	segir	að	ekki	sé	gert	nógu	mikið	af	því	eins	og	staðan	er	núna,	en	vonar	

að	 það	 breytist	 með	 nýju	 sorpflokkunarverkefni	 sem	 verður	 farið	 af	 stað	 með	 á	 næstu	

mánuðum.	
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	 Emil	segir	sorpflokkun	vera	mjög	mikilvæga	og	nauðsynlega	fyrir	samfélagið.	Þá	talar	

hann	um	að	það	sé	stöðugt	verið	að	vinna	að	endurbótum	og	betrumbæta	þær	stefnur	sem	

settar	hafi	verið	í	umhverfismálum	og	sorpmálum.	Hann	segir	að	sveitarfélagið	hafi	ákveðið	

að	vera	framarlega	í	sorpmálum	og	reynir	að	flokka	eins	skynsamlega	og	eins	mikið	og	hægt	

er.	 Emil	 upplifir:	 „Ég	 sem	 einstaklingur	 í	 samfélaginu	 og	 meðlimur	 á	 jörðinni	 að	 þá	 að	

sjálfsögðu	skiptir	þetta	miklu	máli“.	

	

„Að	vera	samstíga“	

Emil	segir	að	sveitarfélögin	séu	öll	að	vinna	nokkurn	veginn	að	sameiginlegu	markmiði,	en	að	

gallinn	sé	sá	að	mörg	sveitarfélög	eru	með	sérlausn.	Þá	hefur	hann	ásamt	fleirum	reynt	að	tala	

fyrir	því	að	komið	verði	á	sambærilegum	aðferðum	í	sorpflokkun	á	öllu	höfuðborgarsvæðinu	

þannig	að	íbúinn	sé	ekki	að	ruglast:	„…þá	myndi	ég	vilja	vinna	að	meira	brautargengi,	að	allir	

séu	samstíga“.	Hann	nefnir	dæmi	um	það	að	vera	kannski	að	vinna	í	einu	sveitarfélagi,	búa	í	

öðru	og	fara	í	heimsókn	í	annað	sveitarfélag	og	þar	eru	alls	staðar	mismunandi	aðferðir	við	að	

flokka.	Emil	vill	vinna	að	því	að	stefna	sveitarfélaganna	í	sorpflokkun	verði	líkari.		

	

Viðmælandi	5	–	Fannar			

Borin	voru	kennsl	á	lykilsetningar	tengdar	rannsóknarspurningunni	við	greiningu	á	viðtali	við	

Fannar	og	út	frá	þeim	birtust	ákveðin	þemu.	Þemun	sem	komu	fram	eru	eftirfarandi:		

• Fyrst	og	fremst	íbúanum	að	þakka	ekki	okkur	(Árangur	af	sorpflokkun)	
• Fræða	fólkið	(Sorpflokkun)	
• Samræmd	skilaboð	(Stefna)	

	

„Fyrst	og	fremst	íbúanum	að	þakka	ekki	okkur“	

Fannar	upplifir	að	flokkun	á	heimilisúrgangi	gangi	mjög	vel.	Árangur	af	sorpflokkun	er	mældur	

árlega	í	kílóum	á	íbúa.	Fannar	nefndi	tölur	sem	sýna	fram	á	mikinn	árangur,	en	um	46	kíló	á	

íbúa	eru	að	safnast	af	pappa	og	3,7	kíló	af	plasti	á	íbúa	í	gegnum	þá	endurvinnslufarvegi	sem	

sorpmeðhöndlunarfyrirtækið	býður	upp	á.	Árangurinn	af	plastinu	er	þó	einna	mestur,	en	á	

árunum	2014-2017	hefur	plastsöfnun	fimmfaldast:		

	

Ég	 hef	 haldið	 að	 þetta	 hefur	 bara	 gengið	 frábærlega,	 við	 erum	 að	 sjá	 að	
endurvinnsla	er	að	aukast	og	magn	af	blönduðum	úrgangi	er	að	minnka,	sem	
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kíló	á	íbúa,	þetta	er	bara	stórkostlegt,	en	það	er	fyrst	og	fremst	íbúanum	að	
þakka	ekki	okkur.	
	

Þá	er	nýtt	verkefni	í	gangi	sem	einfaldar	íbúanum	að	flokka	plast,	sem	mun	sjö	til	tífalda	söfnun	

á	plastumbúðum.	Plastinu	er	safnað	saman	í	sérpoka	sem	fer	með	lífræna	úrganginum	og	er	

svo	 vélflokkað	 frá.	 Íbúar	 virðast	 almennt	 ekki	 vera	 tilbúnir	 til	 þess	 að	 borga	 mikið	 fyrir	

sérsöfnun	 á	 úrgangi,	 það	 eru	 ekki	 margir	 með	 endurvinnslutunnur	 en	 hins	 vegar	 er	

pappírstunna	 á	 mörgum	 heimilum.	 Fannar	 segir	 að	 það	 hafi	 gengið	 vel	 að	 ná	 pappír	 úr	

blönduðum	úrgangi,	áður	fyrr	hafi	verið	um	30%	í	orkutunnunni	en	núna	er	aðeins	um	10%.	

Þá	segir	Fannar	að	markmiðið	ætti	að	vera	að	fá	pappírinn	niður	í	5%.		

	 Grenndargámar	eru	mikið	nýttir	af	íbúunum	á	höfuðborgarsvæðinu,	Fannar	talar	um	

að	 það	 mætti	 þróa	 og	 betrumbæta	 grenndargámana.	 Næsta	 skref	 er	 þá	

endurvinnslustöðvarnar,	en	þar	hefur	ekki	mikil	þróun	átt	sér	stað	upp	á	síðkastið.	Samkvæmt	

tölum	 frá	 sorpmeðhöndlunarfyrirtækinu	 þá	 eru	 um	 1,1	 milljón	 heimsóknir	 á	 hverju	 ári	 í	

grenndargáma	og	á	stöðvar	sorpmeðhöndlunarfyrirtækisins	eða	um	3.000	einstaklingar	á	dag	

sem	eru	að	skila	af	sér	endurvinnsluefni	eða	úrgangi.	Eins	og	hann	lýsir:	„Það	er	mikil	aukning	

þarna	og	þetta	þýðir	það	að	það	er	tækifæri	til	að	endurhugsa...“.	Fannar	sér	tækifæri	í	því	að	

skoða	betur	ráðstöfunina	á	þessum	efnum	frá	söfnunarpunktum,	tækifæri	sem	gætu	ýtt	undir	

aukinn	árangur.	Ísland	stendur	sig	margfalt	betur	miðað	við	nágrannalöndin	en	á	Íslandi	eru	

um	10-11	heimsóknir	að	meðaltali	á	endurvinnslustöðvar	frá	heimilum	á	ári	en	aðeins	ein	til	

tvær	heimsóknir	íbúa	erlendis.		

	

„Fræða	fólkið“	

Sorpmeðhöndlunarfyrirtækið	 leggur	 mikið	 upp	 úr	 því	 að	 upplýsa	 og	 auka	 meðvitund	

samfélagsins	á	mikilvægi	þess	að	endurvinna	og	endurnýta	úrganginn.	Það	er	tekið	á	móti	um	

það	 bil	 2.500	 manns	 í	 fræðslu	 á	 ári	 hverju.	 Stærstur	 hluti	 þess	 hóps	 eru	 nemendur	 í	

grunnskólum	 og	 leikskólum.	 Heimasíða	 fyrirtækisins	 einfaldar	 fólki	 að	 finna	 réttan	

úrgangsflokk.	Þar	er	líka	hægt	að	sjá	auglýsingarherferðir,	sem	hvetja	fólk	til	þess	að	flokka	

rétt	 og	 skila	 á	 réttan	 stað.	 Fyrirtækið	 tekur	 einnig	 þátt	 í	 ýmsum	viðburðum,	 sýningum	og	

málþingum	ásamt	því	að	gefa	margnota	flokkunar-	og	innkaupapoka	til	að	aðstoða	fólk	við	að	

draga	úr	úrgangi.	Þá	er	mikilvægt	að	hvetja	og	sýna	fólki	að	sveitarfélögin	hafi	skipulagt	þetta	

þannig	að	það	er	auðvelt	að	endurvinna,	samanber	lýsingu	Fannars:	
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Eitt	 af	 meginstoðum	 okkar	 er	 ekki	 bara	 að...	 uuu,	 að	 framkvæma	 eitthvað	
svona	verklegt	við	úrganginn,	heldur	við	erum	líka	að	fræða	fólk.	
	

Sorpmeðhöndlunarfyrirtækið	 á	 vera	 verkfæri	 sveitarfélaganna	 til	 að	 auka	 endurnýtingu,	

endurvinnslu	og	endurnot.	Taka	á	móti	efnum	sem	einhver	hefur	skilgreint	sem	úrgang,	en	

úrgangur	er	efni	sem	menn	telja	sig	þurfa	 losa	sig	við	og	þar	af	 leiðandi	er	þetta	mikilvæg	

samfélagsþjónusta,	 segir	 Fannar.	 Hann	 segir	 sorpflokkun	 hafa	 aukist	 mikið	 og	 er	

upplýsingagjöf	mikilvægur	þáttur	þegar	það	kemur	að	því	að	auka	vitund	samfélagsins.	Þá	

hlýst	mikill	umhverfislegur	ávinningur	af	því	að	endurvinna.		

Sorpmeðhöndlunarfyrirtækið	 fylgir	 úrgangspíramídanum	 en	 þrep	 hans	 eru	 fimm.	

Fannar	 telur	 upp	 þrepin:	 Lágmörkun	 úrgangs,	 endurnotkun,	 endurvinnsla,	 urðun	 með	

orkuvinnslu	og	förgun.	Þá	er	best	að	halda	sér	í	efsta	þrepi	þríhyrningsins,	sem	er	að	lágmarka	

úrgang.		

	

„Samræmd	skilaboð“	

Fannar	 lýsir	 ákveðnu	 vandamáli	 sem	 sorpmeðhöndlunarfyrirtækið	 stendur	 frammi	 fyrir.	

Fyrirtækið	tekur	á	móti	til	dæmis	grunnskólabörnum	og	útskýrir	fyrir	þeim	hvernig	sé	best	að	

meðhöndla	 og	 flokka	 úrganginn	 heima.	 Börnin	 fara	 svo	 aftur	 í	 skólann	 og	 þar	 lítur	 þetta	

kannski	öðruvísi	út.	Fannar	telur	að	þetta	sé	eitthvað	sem	mætti	fara	betur,	þetta	ruglar	fólk,	

því	er	mikilvægt	að	skilaboðin	séu	einsleit:	„Ég	vil	sjá	að	sem	allra	flest	sveitarfélög	séu	með	

samræmd	skilaboð“.		

Þá	nefnir	Fannar	sameiginlega	svæðisáætlun	sveitarfélaga	um	meðhöndlun	á	förgun	

úrgangs,	 en	 að	 henni	 koma	34	 sveitarfélög	 á	 landinu	og	 í	 þeim	býr	 um	80%	af	 íbúafjölda	

landsins.	Hann	telur	að	samfélagið	muni	vera	í	góðum	málum	hvað	varðar	flokkunarmál	eftir	

fimm	til	tíu	ár.	Fannar	segir	að	þá	verði	enginn	úrgangur	urðaður	þar	sem	sveitarfélögin	hafa	

samþykkt	að	hætta	urðun	á	 lífrænum	úrgangi	 frá	heimilum	og	 fyrirtækjum	 frá	árinu	2020	

samkvæmt	svæðisáætluninni.	

Greiningu	á	niðurstöðum	viðtala	við	alla	viðmælendur	er	þar	með	lokið.	Næst	verða	

greind	 sameiginleg	 þemu	 (e.	 clusters)	 viðtalanna	 samkvæmt	 greiningarferli	

fyrirbærafræðinnar	(Creswell,	2013).	
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4.2	Sameiginleg	þemu		

Hér	 að	 framan	 hafa	 viðtöl	 við	 viðmælendur	 verið	 greind	 og	 þau	 þemu	 sem	 birtust	 við	

greiningu	 hvers	 og	 eins	 viðmælanda	 verið	 skoðuð.	 Næst	 verður	 sameiginleg	 upplifun	

viðmælendanna	 skoðuð	 og	 hvort	 sameiginlegur	 skilningur	 á	 viðfangsefninu	 hafi	 verið	 til	

staðar,	samanber	greiningarferli	Creswell	(2013).	Þemun	sem	mynda	sameiginlegan	skilning	

viðmælenda	eru	framfarir	í	sorpflokkun,	vitundavakning	íbúa	og	ósamræmi	í	stefnu.	Því	næst	

verða	sameiginlegar	niðurstöður	viðtalanna	sem	mynda	kjarnann	(e.	essence)	birtar	(Creswell,	

2013).		

	

Framfarir	í	sorpflokkun	

Eins	og	Emil	sagði:	„Árangurinn	er	að	ná	fram	settum	markmiðum“.	Viðmælendurnir	upplifa	

allir	að	miklar	framfarir	hafi	náðst	í	sorpflokkun.	Undanfarin	ár	hafa	þau	verkefni	sem	farið	

hefur	verið	af	stað	með	skilað	góðum	árangri	og	eru	viðmælendur	bjartsýnir	fyrir	núverandi	

og	komandi	verkefnum.	Nýjasta	verkefnið	er	sérsöfnun	á	plasti.	Nokkur	sveitarfélög	hafa	nú	

þegar	 farið	 af	 stað	 með	 það	 verkefni,	 sem	 hefur	 gengið	 vel	 hingað	 til	 og	 tekið	 miklum	

framförum.	Þrír	viðmælendanna	lýstu	því	að	hægt	væri	að	gera	betur	og	nefndu	ýmsar	leiðir	

sem	hægt	væri	að	fara	til	þess	að	ná	auknum	framförum	í	sorpflokkun,	meðal	annars	hvata,	

samvinnu	 og	 fræðslu.	 Þá	 töluðu	 allir	 viðmælendur	 um	 árangursmælingar	 sem	 gerðar	 eru	

árlega,	sem	sýna	fram	á	framfarir	í	þessum	málum,	samanber	lýsingu	Fannars:	„...við	erum	að	

sjá	að	endurvinnsla	er	að	aukast	og	magn	af	blönduðum	úrgangi	er	að	minnka,	sem	kíló	á	

íbúa“.			

	

Vitundarvakning	íbúa	

Reynsla	viðmælendanna	sýnir	að	mikilvægt	er	að	auka	meðvitund	íbúa	á	mikilvægi	þess	að	

flokka,	endurvinna	og	endurnýta.	Vitundarvakning	íbúa	gegnir	lykilhlutverki	í	því	að	ná	árangri,	

samanber	lýsingu	Arnars:	„Þetta	snýst	kannski	fyrst	og	fremst	um	vitund	fólks“.	Þá	voru	allir	

viðmælendur	sammála	um	mikilvægi	þess	að	fræða	og	upplýsa	íbúa,	fá	fólk	til	þess	að	taka	

þátt	og	þannig	auka	meðvitund	þeirra.	Það	eru	margar	leiðir	til	að	fræða	íbúa.	Til	dæmis	geta	

auglýsingar	 verið	 settar	 fram	 í	 fræðsluskyni,	 fræðslu-	 og	 kynningarbæklingar	 geta	 skilað	

góðum	árangri	og	börn	miðla	gjarnan	fróðleik	inn	á	heimilin.	Eins	og	Fannar	sagði:	„...við	erum	

líka	að	fræða	fólk“.	Þrátt	fyrir	að	allir	viðmælendur	hafi	verið	sammála	um	mikilvægi	fræðslu	
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til	 íbúa,	 sagði	einn	viðmælandinn	að	gæta	þurfi	þess	að	allt	 snúist	ekki	bara	um	að	 flokka	

úrgang.	

	

Ósamræmi	í	stefnu		

Allir	fimm	viðmælendurnir	upplifa	mikið	ósamræmi	í	stefnu,	bæði	á	milli	sveitarfélaganna	á	

höfuðborgarsvæðinu	og	sorpmeðhöndlunarfyrirtækisins.	Hver	aðili	er	með	sína	eigin	sýn	og	

fer	 sína	 eigin	 leið	 þegar	 það	 kemur	 að	 sorpflokkun.	 Fram	 kom	 að	 mismunandi	 stefnur	

sveitarfélaga	hafa	ruglandi	áhrif	á	íbúa.	Viðmælendurnir	voru	allir	á	sama	máli	um	mikilvægi	

þess	að	hafa	sameiginlega	stefnu,	vinna	betur	saman	og	styðjast	við	sömu	aðferð	til	að	koma	

í	 veg	 fyrir	misskilning	 og	 rugling	meðal	 íbúa,	 vera	 samstíga	 og	 gefa	 samræmd	 skilaboð	 til	

almennings,	 samanber	 lýsingu	 Fannars:	 „Ég	 vil	 sjá	 að	 sem	 allra	 felst	 sveitarfélög	 séu	með	

samræmd	skilaboð“.		

Samkvæmt	greiningu	á	þeim	þemum	sem	mynda	sameiginlegan	skilning	viðmælenda		

er	niðurstaðan	sú,	að	margt	mætti	betur	fara	í	úrgangsmálum	á	höfuðborgarsvæðinu.	Aukin	

fræðsla	og	upplýsingagjöf	til	almennings,	ásamt	því	að	sveitarfélögin	myndu	samræma	stefnur	

sínar	og	styðjast	við	sömu	sorpflokkunaraðferð	myndi	skila	betri	árangri.	Eftir	að	hafa	greint	

viðtölin	 samkvæmt	 fyrirbærafræðilegri	 greiningaraðferð	 birtist	 kjarninn	 (e.	 essence):	

Samvinna	 sveitarfélaga.	 Samvinna	 sveitarfélaga	 er	 undirstaða	 þess	 að	 ná	 árangri,	 með	

samstilltu	 átaki	 sveitarfélaga	 á	 höfuðborgarsvæðinu	 og	 samræmdri	 stefnu	 þeirra,	 er	

auðveldara	að	ná	til	íbúa,	fræða	þá	og	upplýsa	um	mikilvægi	flokkunar	fyrir	samfélagið	í	heild.	

Fræðsla	er	mikilvæg,	bæði	 til	að	upplýsa	 íbúa	um	mikilvægi	þess	að	 flokka	og	til	að	kynna	

sorpflokkunarkerfi.	Eins	og	staðan	er	í	dag	eru	sveitarfélög	á	höfuðborgarsvæðinu	að	styðjast	

við	mismunandi	aðferðir	við	sorpflokkun.	Viðmælendur	voru	allir	sammála	því	að	mikilvægt	

væri	að	notast	við	sömu	aðferð,	en	skiptar	skoðanir	eru	um	hvaða	aðferð	eigi	að	notast	við	

þar	sem	allir	hafa	sína	eigin	sýn.	Þrátt	fyrir	góðan	árangur	af	sorpflokkun	þarf	að	samræma	

stefnur	og	fræða	almenning	um	mikilvægi	þess	að	flokka,	þannig	næst	betri	árangur.	

Hér	á	undan	hafa	niðurstöður	rannsóknarinnar	verið	birtar.	Í	næsta	kafla	verða	ræddar	

niðurstöður	 þessarar	 rannsóknar	 í	 ljósi	 fyrri	 rannsókna	 og	 fræða	 á	 sviði	 umhverfis-	 og	

úrgangsmála.		
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5	Umræður	og	ályktanir				
Í	þessum	kafla	verða	niðurstöður	rannsóknarinnar	mátaðar	við	fræðilegan	bakgrunn	og	fyrri	

rannsóknir.	 Undirkaflarnir	 eru	 umræður	 um	 þau	 þemu	 sem	 birtust	 við	 greiningu	 viðtala.	

Þemun	eru:	Framfarir	í	sorpflokkun,	vitundarvakning	íbúa	og	ósamræmi	í	stefnu.	Í	lok	kaflans	

verður	 rannsóknarspurningunni	 svarað	 ásamt	 því	 að	 fjallað	 verður	 um	 hagnýtt	 gildi	

rannsóknarinnar.			

	

Umræður	um	framfarir	í	sorpflokkun	

Rannsóknir	sýna	að	sérsöfnun	við	heimili	skilar	bestum	árangri	í	sorpflokkun	(BiPRO	og	CRI,	

2015).	 Samkvæmt	 þeim	 fimm	 viðmælendum	 sem	 tekin	 voru	 viðtöl	 við,	 sem	 og	 fyrri	

rannsóknum	 og	 skýrslum	 sem	 voru	 skoðaðar,	 hefur	 náðst	 góður	 árangur	 á	 flokkun	

endurvinnsluefna.	Það	á	bæði	við	um	pappír	og	plast	hjá	þeim	sveitarfélögum	sem	hafa	hafið	

sérsöfnun	á	plasti,	en	það	er	á	dagskrá	hjá	öllum	sveitarfélögum	á	höfuðborgarsvæðinu	að	

hefja	 sérsöfnun	 á	 plasti.	 Samkvæmt	 skýrslunni	 Úrræði	 við	 söfnun	 plasts	 á	

höfuðborgarsvæðinu	 (2017)	 virðist	 vera	hagkvæmast	að	 setja	plast	með	 í	orkutunnuna	og	

vélflokka	svo	frá.	Skiptar	skoðanir	eru	meðal	viðmælendanna	um	þá	aðferð,	þar	sem	hætta	er	

á	 óhreinindum	 við	 að	 blanda	 saman	 úrgangsstraumum	 (BiPRO	 og	 CRI,	 2015).	 Árangur	

flokkunar	 er	 mældur	 þannig	 að	 á	 hverju	 ári	 er	 gerð	 húsasorpsrannsókn	 þar	 sem	 gerð	 er	

greining	 á	 innihaldi	 sorphirðubílanna.	 Stöðugar	 framfarir	 eru	 á	 milli	 ára	 af	 magni	

endurvinnsluefna	sem	næst	úr	orkutunnu	með	sérsöfnun	heima	fyrir.	Tölurnar	sýna	fram	á	

mikinn	 árangur,	 en	 magn	 úrgangs	 í	 kílóum	 á	 íbúa	 fer	 lækkandi	 (SORPA,	 2016).	 Þrír	

viðmælendur	af	fimm	vildu	þó	meina	að	hægt	væri	að	gera	betur	hvað	varðar	sorpflokkun	á	

heimilisúrgangi,	samanber	lýsingu	Arnars:	„Við	getum	gert	miklu	betur	en	til	þess	þarf	að	vera	

samræmt	samkomulag	á	milli	allra	sveitarfélaga	á	höfuðborgarsvæðinu“.	

Flestir	viðmælendurnir	voru	sammála	um	að	til	þess	að	ná	góðum	árangri	þá	þarf	að	

auglýsa,	 kynna	 og	 fræða.	 Það	 er	 í	 samræmi	 við	 skýrslu	 Ríkisendurskoðunar	 (2016),	

Meðhöndlun	heimilisúrgangs.	Í	henni	segir	að	mikilvægt	er	að	leggja	áherslu	á	að	upplýsa	og	

fræða	 almenning	 um	mikilvægi	 þess	 að	 draga	 úr	myndun	 úrgangs	 og	 hvernig	 sé	 best	 að	

meðhöndla	hann.	Björn	og	Emil	höfðu	báðir	þá	reynslu	að	sorpflokkun	ætti	að	vera	einföld	og	

auðveld.	 Emil	 sagði	 að	það	myndi	 fá	 fólk	 til	 að	 taka	þátt,	 samanber	 lýsingu	hans:	 „Það	er	

eiginlega	mikilvægasta	í	þessu	myndi	ég	halda,	að	það	sé	auðvelt	fyrir	íbúann	að	taka	þátt...“.		
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Arnar	 telur	 að	með	 samræmdu	 samkomulagi	 sveitarfélaganna	 náist	 betri	 árangur.	

Davíð	sagði	að	samvinna	myndi	skila	mestum	árangri,	samanber	lýsingu	hans:	„Samvinna	við	

íbúa	og	samvinna	við	önnur	sveitarfélög“.	Eins	og	staðan	er	í	dag	þá	er	ekki	mikil	samvinna	á	

milli	 sveitarfélaga,	 en	 samkvæmt	 rannsókn	 Umhverfisstofnunar	 (2013)	 í	 samráði	 við	

umhverfis-	 og	 auðlindaráðuneytið	 og	 FENÚR,	 um	 samræmda	 flokkun	 heimilisúrgagns	 á	

landsvísu,	er	áhugi	og	vilji	fyrir	samræmdu	flokkunarkerfi.	Áhuginn	var	þó	töluvert	meiri	hjá	

þeim	sveitarfélögum	sem	svöruðu	könnuninni	heldur	en	hjá	einkaaðilum.	Viðmælendurnir	

sögðu	að	sveitarfélögin	væru	hvert	um	sig	með	sína	stefnu	og	eigin	sýn	í	úrgangsmálum.	Það	

dregur	 úr	 getu	 sveitarfélaganna	 til	 að	 kynna	 sínar	 aðferðir	 á	 opinberum	 vettvangi.	 Því	 er	

spurning	hvort	það	hafi	ekki	áhrif	á	hversu	vel	gengur	að	ná	settum	árangursmarkmiðum.	

	

Umræður	um	vitundarvakningu	íbúa		

Samkvæmt	þeim	rannsóknum	sem	skoðaðar	voru	(BiPRO	og	CRI,	2015;	Tækniráð	SORPU	bs.	

og	tæknimenn	aðildarsveitarfélaganna,	2017;	Bonelli,	Bosio,	Cavallo,	Gianolio	og	Marengo,	

2016)	 þá	 nást	 bestu	 gæðin	 og	 mesta	 magnið	 af	 endurvinnsluefnum	 með	 því	 að	 sækja	

endurvinnsluefnin	heim	til	 fólks	 (e.	door-to-door).	Þessar	 rannsóknir	eru	 í	 samræmi	við	þá	

aðferðafræði	sem	Arnar	og	Björn	styðjast	við	og	nýjar	sérsöfnunaraðferðir	sem	eru	í	gangi	eða	

verið	er	að	innleiða	í	öðrum	sveitarfélögum.	Niðurstöður	rannsóknar	Bonelli	o.fl.	(2016)	leiddu	

í	ljós	að	besta	leiðin	til	að	lágmarka	úrgang	er	að	láta	íbúa	borga	fyrir	það	magn	úrgangs	sem	

þeir	henda	(e.	pay-as-you-throw).	Rannsakandi	veltir	því	fyrir	sér	hvort	slíkt	kerfi	myndi	auka	

meðvitund	íbúa	fyrir	mikilvægi	sorpflokkunar	og	á	sama	tíma	draga	úr	úrgangi.	Hægt	væri	að	

líta	á	kerfið	sem	hvata	til	þess	að	flokka	betur	og	meira,	draga	úr	þeim	úrgangi	sem	settur	er	í	

orkutunnuna	og	þar	af	leiðandi	borga	minni	sorphirðugjöld.	

Skýrsla	BiPRO	og	CRI	(2015)	 leggur	áherslu	á	að	kynna	sorpflokkun	vel,	vekja	áhuga	

íbúa	um	 ráðstöfun	úrgangs	 og	 að	 senda	 skýr	 skilaboð	um	 flokkun	úrgangs	 til	 almennings.	

Viðmælendurnir	voru	allir	sammála	um	að	auka	þurfi	meðvitund	fólks	fyrir	mikilvægi	þess	að	

flokka.	Þá	er	helst	að	upplýsa	fólk	um	mikilvægi	þess	að	flokka	rusl	og	þann	umhverfislega	

ávinning	 sem	 fylgir	 því	 að	 endurvinna.	 Tekist	 hefur	 vel	 að	 innleiða	 breytingar	 á	 farvegi	

úrgangsins	og	eru	flestir	tilbúnir	til	þess	að	gera	betur.	Björn	talaði	um	það	að	fólk	sem	hefur	

búið	 erlendis	 geri	 almennt	 meiri	 kröfu	 á	 sveitarfélagið	 varðandi	 flokkun	 og	 vilji	 fá	 sömu	

þjónustu	og	þeim	bauðst	erlendis,	eins	og	Björn	orðaði	það:	„...þessir	íbúar	koma	heim	og	vilja	
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fá	sömu	þjónustu	hér“.	Krafa	íbúa	til	sveitarfélaga	almennt	um	umhverfis-	og	úrgangsmál	fer	

vaxandi,	með	aukinni	umræðu	í	samfélaginu.	

Einna	auðveldast	er	að	ná	til	íbúa	í	gegnum	börn.	Tveir	viðmælendur	höfðu	orð	á	því	

að	 börn	 fara	 heim	 með	 þann	 fróðleik	 sem	 þeim	 berst	 og	 hafa	 þannig	 áhrif	 á	 aðra	

fjölskyldumeðlimi.	Leikskólar	og	skólar	í	sveitarfélögunum	eru	dugleg	að	flokka	og	börnin	sjá	

í	sínu	daglega	starfi	hvernig	flokkun	fer	fram.	Þau	fá	einnig	fræðslu	frá	sorpsamlögum.	Eins	og	

Arnar	sagði:	„Börnin	eru	framtíðin“.	Fræðsla	og	upplýsingar	til	almennings	er	í	samræmi	við	

markmið	 svæðisáætlunar	 um	 meðhöndlun	 úrgangs	 (Mannvit	 hf.	 verkfræðistofa,	 2009).	

Stöðugt	 er	 verið	 að	 betrumbæta	 umhverfi	 grenndargáma	 og	 fjölga	 þeim	 flokkum	 sem	 er	

safnað	 þar.	 Með	 því	 móti	 er	 aðgengi	 íbúa	 betra	 og	 auðveldara	 er	 fyrir	 þá	 að	 vera	 virkir	

þátttakendur	í	flokkun	og	endurvinnslu.	

Umræður	 um	 samfélagslega	 ábyrgð	 eru	 sífellt	 meira	 áberandi	 og	 krafan	 um	

samfélagslega	 ábyrgð	 í	 starfsemi	 fer	 hækkandi,	 samanber	 rannsókn	 Snjólfs	 Ólafssonar,	

Brynhildar	Davíðsdóttur	og	Láru	Jóhannsdóttur	(2014).	Með	því	að	flokka	og	endurvinna	er	

hringrás	efnisins	viðhaldið	og	auðlindir	nýttar	hóflega.	Auðlindir	ná	þannig	að	endurnýja	sig	

og	komið	er	í	veg	fyrir	mengun	og	umhverfisspillingu.	Það	er	undirstaða	sjálfbærrar	þróunar.	

Þrír	viðmælendur	af	fimm	töluðu	um	auðlindirnar	og	að	gera	þurfi	fólki	grein	fyrir	því	að	verið	

er	að	ganga	á	auðlindir	sem	eru	af	skornum	skammti	og	því	þurfi	að	spara	þær.	Það	er	 til	

dæmis	gert	með	því	að	endurvinna	og	endurnýta.	Þá	töluðu	Arnar	og	Björn	um	að	fólk	þyrfti	

að	vera	meðvitaðra	um	neyslu	sína,	hverju	það	er	að	henda	í	ruslið	sem	endar	í	urðun	í	stað	

endurvinnslu.	Davíð	vildi	þó	meina	að	það	þyrfti	að	passa	sig	á	öfgunum,	að	það	snúist	ekki	

allt	um	það	að	flokka.	Eins	og	Davíð:	„...við	verðum	að	passa	okkur	líka,	að	detta	ekki	í	að	vera	

bara	í	rusli	sko“.	

	

Umræður	um	ósamræmi	í	stefnu	

Það	hefur	ekki	gengið	mjög	vel	að	ná	upp	samstöðu	meðal	sveitarfélaga.	Einn	viðmælandi	

nefndi	að	samfélagið	kallar	eftir	samræmi	í	flokkun.	Þá	nefndu	allir	viðmælendur	dæmi	um	

það,	hvernig	þetta	sendir	misvísandi	skilaboð	til	samfélagsins.	Fólk	fer	á	milli	sveitarfélaga	á	

höfuðborgarsvæðinu	og	stuðst	er	við	mismunandi	flokkunaraðferðir	í	hverju	sveitarfélagi.	Þá	

kom	einnig	fram	í	viðtölum	að	sameiginleg	stefna	myndi	hámarka	árangur.	Sveitarfélögin	eiga	

að	 vinna	 eftir	 stefnu	 Landsáætlunar	 um	meðhöndlun	 úrgangs	 2013-2024	 sem	 er	 byggð	 á	

lögum	nr.	 55/2003	um	meðhöndlun	úrgangs.	 Sveitarfélögin	 á	 höfuðborgarsvæðinu	eru	öll	



	

	 46	

aðilar	að	sameiginlegri	svæðisáætlun	um	meðhöndlun	úrgangs	sem	gerð	var	fyrir	árin	2009-

2020.	Svæðisáætlunin	er	samstarf	sveitarfélaganna	um	sorpflokkun.	Athyglisvert	er	að	þrátt	

fyrir	 þessar	 stefnur	 virðast	 sveitarfélögin	 ekki	 koma	 sér	 upp	 um	 sameiginlega	

sorpflokkunaraðferð	á	höfuðborgarsvæðinu,	eins	og	Arnar	sagði:	„Það	á	ekki	að	skipta	máli	

hvar	 þú	 býrð	 hvernig	 sorpkerfið	 er...“.	 Viðmælendurnir	 virðast	 allir	 vilja	 vinna	 saman	 og	

samræma	stefnur	sínar	í	úrgangsmálum,	en	virðast	ekki	vera	sammála	um	það	hvaða	leið	skuli	

fara	til	að	ná	settum	markmiðum,	svo	sem	markmiðum	Landsáætlunar.	Eins	og	fram	kom	í	

skýrslu	BiPRO	og	CRI	(2015)	er	mikilvægt	að	send	séu	skýr	skilaboð	varðandi	flokkun.	Á	meðan	

ósamræmi	ríkir	á	milli	sveitarfélaga	er	erfitt	að	auglýsa	og	fræða	almenning.		

	

Hagnýtt	gildi	rannsóknar	

Markmið	þessarar	rannsóknar	var	að	leitast	eftir	svari	við	rannsóknarspurningunni	„Hver	er	

upplifun	sérfræðinga	í	umhverfismálum	hjá	sveitarfélögum	á	höfuðborgarsvæðinu	af	árangri	

á	flokkun	á	heimilisúrgangi?“	Niðurstöður	rannsóknarinnar	gefa	vísbendingar	um	að	með	því	

að	stuðla	að	samvinnu	sveitarfélaga,	sem	var	kjarninn	í	þessari	fyrirbærafræðilegu	rannsókn,	

þá	náist	betri	árangur	á	flokkun	heimilisúrgangs,	samanber	það	sem	einn	viðmælandinn	sagði:	

„Það	 er	 stærsta	 hindrunin,	 að	 fá	 sveitarfélögin	 til	 að	 vinna	með	 að	 sameiginlegri	 lausn“.	

Flokkun	úrgangs	hefur	áhrif	á	hugsunarhátt	fólks,	það	fær	fólk	til	að	horfa	öðruvísi	á	hlutina.	

Með	aukinni	meðvitund	áttar	fólk	sig	á	því	hvað	það	er	mikill	úrgangur	sem	fellur	til,	úrgangur	

sem	hægt	væri	að	skila	til	endurvinnslu	í	stað	þess	að	henda	honum	í	orkutunnuna	þar	sem	

hann	endar	 í	 landfyllingu.	Með	flokkun	er	stuðlað	að	sjálfbærri	þróun	auðlinda	sem	eru	af	

skornum	skammti.		

Niðurstöður	þessarar	 rannsóknar	 geta	haft	hagnýtt	 gildi	 fyrir	 sveitarfélög,	 fólk	 sem	

hefur	áhuga	á	umhverfismálum,	fólk	sem	er	að	byrja	að	flokka	eða	vill	bæta	sig	í	að	flokka	

úrgang.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	munu	vonandi	gagnast	sveitarfélögum,	almenningi	og	

sorpmeðhöndlunarfyrirtækjum	til	frekari	úrbóta	á	flokkun	úrgangs.		

Einungis	voru	fjögur	sveitarfélög	af	sjö	á	höfuðborgarsvæðinu	skoðuð,	ásamt	því	að	

skoða	eitt	sorpmeðhöndlunarfyrirtæki.	Rannsakandi	hvetur	því	til	frekari	rannsókna	á	þessu	

sviði,	 á	 höfuðborgarsvæðinu	 eða	 á	 landsvísu.	 Mikilvægt	 er	 fyrir	 íbúa,	 sveitarfélög	 og	

samfélagið	 í	 heild	 sinni	 að	 samræma	 stefnur	 sínar	 til	 að	 ná	 sem	 bestum	 árangri	 í	

úrgangsmálum	og	flokkun	úrgangs.	 	
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Lokaorð	
Í	rannsókn	þessari	var	markmiðið	að	skoða	upplifun	sérfræðinga	í	umhverfismálum	af	árangri	

á	 flokkun	 þess	 úrgangs	 sem	 fellur	 til	 við	 heimilið.	 Þemun	 sem	 birtust	 rannsakanda	 við	

greiningu	gagnanna	voru	framfarir	í	sorpflokkun,	vitundarvakning	íbúa	og	ósamræmi	í	stefnu.	

Rannsakandi	komst	að	því	að	upplifun	sérfræðinganna	er	sú	að	árangurinn	byggist	að	miklu	

leyti	á	vitundarvakningu	og	samvinnu	sveitarfélaga.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	benda	til	

þess	 að	 samvinna	 sveitarfélaga,	 sem	 var	 kjarni	 (e.	 essence)	 þessarar	 rannsóknar,	 sé	

nauðsynleg	 til	 að	 ná	 sem	 bestum	 árangri.	 Þá	 eru	 einnig	 tækifæri	 til	 að	 auka	 fræðslu	 til	

almennings	um	mikilvægi	þess	að	flokka	og	samræma	flokkunaraðferðir	milli	sveitarfélaga.	

Rannsakandi	 leggur	 til	 að	 byrjað	 verði	 á	 því	 að	 samræma	 stefnur	 og	 auka	 samvinnu	

sveitarfélaga	á	höfuðborgarsvæðinu	 í	úrgangsmálum	og	stefna	svo	að	því	að	sama	stefnan	

gildi	fyrir	allt	landið.		
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Viðaukar	

Viðauki	1	–	Viðtalsrammi	fyrir	viðmælendur	1-4		

1. Getur	þú	lýst	því	fyrir	mér	hvaða	þýðingu	sorpflokkun	hefur	í	þínu	sveitarfélagi?	
a. Hvaða	þýðingu	hefur	sorpflokkun	fyrir	þér?	
b. Getur	þú	lýst	því	nánar?	

	
2. Getur	þú	 lýst	 fyrir	mér	hvernig	sorpflokkun	fer	fram	í	þínu	sveitarfélagi	og	hver	þín	

reynsla	er	af	því?		
a. Hefur	sorpflokkunin	breyst	að	þínu	mati	á	síðustu	5	árum?		
b. Er	eitthvað	sem	mætti	fara	betur?	
c. Getur	þú	lýst	því	nánar?	
d. Getur	þú	tekið	dæmi	til	útskýringar?	

	
3. Hver	er	þín	upplifun	á	árangri	í	flokkun	á	heimilisúrgangi?		

a. Getur	þú	lýst	því	nánar?	
	

4. Hvernig	upplifir	þú	þitt	hlutverk	sem	forstöðumaður	í	umhverfismálum?	
a. Hvað	ertu	búin	að	vera	lengi	í	þessu	hlutverki?		
b. Vinnur	þú	út	frá	stefnu	sem	sett	hefur	verið	í	stefnumótun	sveitarfélagsins?	
c. Finnst	þér	hlutverk	þitt	hafa	breyst	í	gegnum	árin	á	þessu	sviði?		

i. Hverjar	eru	helstu	breytingarnar?	
d. Getur	þú	lýst	því	nánar?			

	
5. Ef	 þú	 værir	 að	 byrja	 sem	 forstöðumaður	 umhverfismála	 í	 dag,	 er	 eitthvað	 sem	þú	

myndir	gera	öðruvísi	heldur	en	þú	gerðir	og	hvað	væri	það	helst?	
	

6. Hvernig	finnst	þér	hafa	tekist	til	að	fá	íbúa	til	þess	að	byrja	flokka?	
a. Hvað	 telur	 þú	 vera	 besta	 aðferðin	 til	 þess	 að	 efla	 íbúa	 til	 þess	 að	 flokka	

heimilisúrganginn	sinn?		
b. Hvað	finnst	þér	hafa	gengið	vel?		
c. Hvað	finnst	þér	hafa	gengið	illa?		
d. Getur	þú	nefnt	dæmi	til	útskýringar?		

	
7. Getur	þú	lýst	fyrir	mér	hvaða	þjónustu	sveitarfélagið	býður	uppá?		

a. Hvaða	þjónustu	telur	þú	vera	æskilegt	að	veita?		
i. Tveggja	tunnu	kerfi?		
ii. Þriggja	tunnu	kerfi?	

b. Hafa	heimili	almennt	frumkvæði	að	flokkun?	
i. Getur	þú	nefnt	dæmi?	

c. Er	aukning	í	notkun	á	tunnunum?		
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i. Hefur	bláum	tunnum	fjölgað?	
1. Eru	íbúar	að	flokka	pappír	meira	en	þeir	gerðu?		

ii. Hefur	grænum	tunnum	fjölgað?	
1. Eru	íbúar	að	flokka	plast	meira	en	þeir	gerðu?	

iii. Hefur	gráum	tunnum	fækkað?	
d. Hvað	er	öðruvísi	í	fjölbýlishúsum	en	í	sérbýli?		
e. Eru	grenndargámar	í	þínu	sveitarfélagi	vel	nýttir?	
f. Getur	þú	lýst	því	nánar?	

	
8. Hver	 er	 þín	 upplifun	 á	 því	 hvernig	 gengur	 að	 efla	 flokkun	 á	 heimilisúrgangi	 í	 þínu	

sveitarfélagi?	
a. Hvað	er	helst	gert?	
b. Getur	þú	lýst	því	aðeins	nánar?		
c. Getur	þú	nefnt	dæmi?	

	
9. Upplifir	þú	að	stefna	sveitarfélagsins	sé	í	takt	við	stefnu	annarra	sveitarfélaga?		

a. Er	eitthvað	sem	þú	telur	að	þið	séuð	að	gera	betur	en	önnur	sveitarfélög?	
b. Er	eitthvað	sem	þú	telur	að	önnur	sveitarfélög	séu	að	gera	betur	en	þið?		
c. Getur	þú	lýst	því	aðeins	fyrir	mér?	
d. Getur	þú	nefnt	dæmi?		

	
10. Hver	er	þín	upplifun	af	ávinningi	í	tengslum	við	flokkun	á	heimilisúrgangi?	

a. Er	þetta	fjárhagslegur	ávinningur?		
b. Umhverfislegur	ávinningur?		
c. Eru	fyrirtækin	að	græða	á	þessu,	er	einhver	annar	ávinningur?	
d. Er	eitthvað	sem	mætti	fara	betur?	
e. Getur	þú	lýst	því	nánar?	
f. Hvernig	mælið	þið	árangur/ávinning?	
g. Getur	þú	tekið	dæmi	til	útskýringar?	

	
11. Hvar	telur	(upplifir)	þú	að	þitt	sveitarfélag	muni	standa	í	flokkunarmálum	eftir	5-10	ár?	

a. Getur	þú	lýst	því	aðeins	fyrir	mér?	
b. Getur	þú	nefnt	dæmi?	

	
12. Hver	er	þín	upplifun	á	mikilvægi	þess	að	ná	fram	árangri	í	flokkun	á	heimilisúrgangi?	

a. Hvað	telur	þú	vera	ásættanlegur	eða	góður	árangur?	
b. Hvaða	aðferðir	telur	þú	að	sé	best	að	beita	til	þess	að	ná	fram	árangri?		
c. Getur	þú	lýst	því	aðeins	fyrir	mér?		
	

13. Að	lokum,	er	eitthvað	sem	þú	vilt	bæta	við?		
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Viðauki	2	–	Viðtalsrammi	fyrir	viðmælenda	5	

1. Getur	 þú	 lýst	 því	 fyrir	 mér	 hvaða	 þýðingu	 sorpflokkun	 hefur	 fyrir	
samfélagið/sorpmeðhöndlunarfyrirtækið?	

a. Hvaða	þýðingu	hefur	sorpflokkun	fyrir	þér?	
	

2. Sorpflokkun,	hvað	er	það	sem	felst	í	því	að	þínu	mati?	
a. Er	eitthvað	sem	hefur	tekist	sérstaklega	vel	í	sorpflokkun?	
b. Hefur	sorpflokkunin	breyst	að	þínu	mati	á	síðustu	5	árum?		
c. Er	eitthvað	sem	mætti	fara	betur?	

	
3. Hvernig	upplifir	þú	þitt	hlutverk	sem	forstöðumaður	í	umhverfismálum?	

a. Hvað	ertu	búin	að	vera	lengi	í	þessu	hlutverki?		
b. Er	fyrirtækið	með	stefnumótun	sem	unnið	er	eftir?		
c. Finnst	þér	hlutverk	þitt	hafa	breyst	í	gegnum	árin	á	þessu	sviði?		

i. Hverjar	eru	helstu	breytingarnar?	
	

4. Ef	 þú	 værir	 að	 byrja	 sem	 forstöðumaður	 umhverfismála	 í	 dag,	 er	 eitthvað	 sem	þú	
myndir	gera	öðruvísi	heldur	en	þú	gerðir	og	hvað	væri	það	helst?	
	

5. Hvernig	finnst	þér	hafa	tekist	til	að	fá	íbúa	til	þess	að	byrja	flokka?	
a. Hvað	 telur	 þú	 vera	 besta	 aðferðin	 til	 þess	 að	 efla	 íbúa	 til	 þess	 að	 flokka	

heimilisúrganginn	sinn?		
b. Hvað	finnst	þér	hafa	gengið	vel?	Eða	illa?	
	

6. Getur	þú	lýst	fyrir	mér	hvaða	þjónustu	fyrirtækð	býður	uppá?		
a. Hvaða	þjónustu	telur	þú	vera	æskilegt	að	veita?		
b. Hverju	 breytir	 það	 fyrir	 sorpmeðhöndlunarfyrirtækið,	 hvort	 sveitarfélagið	

bjóði	1,	2	eða	3	tunnur?		
c. Hafa	heimili	almennt	frumkvæði	að	flokkun?	
d. Er	aukning	í	notkun	á	tunnunum?		

i. Hefur	bláum	tunnum	fjölgað?	
1. Eru	íbúar	að	flokka	pappír	meira	en	þeir	gerðu?		

ii. Hefur	grænum	tunnum	fjölgað?	
1. Eru	íbúar	að	flokka	plast	meira	en	þeir	gerðu?	

iii. Hefur	gráum	tunnum	fækkað?	
e. Hvað	er	öðruvísi	í	fjölbýlishúsum	en	í	sérbýli?		
f. Eru	grenndargámar	sorpmeðhöndlunarfyrirtækisins	vel	nýttir?	

	
7. Hver	er	þín	upplifun	á	því	hvernig	gengur	að	efla	flokkun	á	heimilisúrgangi?		

a. Hvað	er	helst	gert?	
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8. Upplifir	 þú	 að	 stefna	 sorpmeðhöndlunarfyrirtækisins	 sé	 í	 takt	 við	 stefnu	
sveitarfélaganna?	

a. Er	eitthvað	sem	þú	telur	að	þið	séuð	að	gera	betur	en	önnur	sveitarfélög?	
b. Er	eitthvað	sem	þú	telur	að	önnur	sveitarfélög	séu	að	gera	betur	en	þið?		

	
9. Hver	er	þín	upplifun	af	ávinningi	í	tengslum	við	flokkun	á	heimilisúrgangi?	

a. Þá	eins	og	fjárhagslegur	ávinningur	og	umhverfislegur		
b. Eru	fyrirtækin	að	græða	á	þessu,	er	einhver	annar	ávinningur?	
c. Er	eitthvað	sem	mætti	fara	betur?	
d. Hvernig	mælið	þið	árangur/ávinning?	

	
10. Hvar	telur	þú	að	samfélagið	muni	standa	í	flokkunarmálum	eftir	5-10	ár?	

	
11. Hver	er	þín	upplifun	á	mikilvægi	þess	að	ná	fram	árangri	í	flokkun	á	heimilisúrgangi?	

a. Hvað	telur	þú	vera	ásættanlegur	eða	góður	árangur?	
b. Hvaða	aðferðir	telur	þú	að	sé	best	að	beita	til	þess	að	ná	fram	árangri?		

	
12. Hversu	mörg	sveitarfélög	eru	aðilar	að	sorpmeðhöndlunarfyrirtækinu?	

a. Hefur	eitthvað	verið	rætt	að	reyna	fá	öll	sveitarfélögin	undir	sama	hatt?	
i. Þá	hvað	varðar	 flokkun,	að	flokkun	sé	ekki	svona	mismunandi	á	milli	

sveitarfélaga.	
b. Hefur	verið	skoðað	hvort	hægt	sé	að	þjónusta	fleiri	sveitarfélög?	

	
13. Að	lokum,	er	eitthvað	sem	þú	vilt	bæta	við?			

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


