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Útdráttur 

Rými sorpgeymslunnar er staðsett einhvers staðar á jaðrinum milli ljóss og myrkurs. 

Hún er hið myrka jaðarými sem dansar hálf í myrkrinu og hálf í ljósinu. Sorpgeymslan er 

að mínu mati því einhverskonar staður á milli staða. Þó er þessi annarlegi staður ekki 

annað en rými fyrir sorp og sorptunnur. Sorpgeymslan er í þeim skilningi rými sem við 

höfum ekki mikil bein afskipti af, okkur er ekki ætlað að dvelja þar, okkar einu afskipti af 

henni eru að koma sorpinu okkar þangað. Það er því örlítið öfugsnúið að vita að hún 

geymir mikilvægar upplýsingar um okkur og líferni okkar. Þar sem sorpið gefur mjög 

skýra mynd af neyslu okkar og þar með tilvist okkar í þessu neyslusamfélagi er einnig 

áhugavert að svo komi utanaðkomandi aðilar og sækji það. 

Sorpgeymslan er í raun hönnuð af okkur til þess að reyna að leysa bæði hlutlæg og 

huglæg vandamál sem hönnuð voru inní líf okkar af fortíðar samfélagi. Hún er einhvers 

konar felustaður fyrir þau vandamál sem fylgja neyslusamfélaginu. Má segja að hún sé í 

raun tilraun okkar til þess að búa til útópískan og hreinan veruleika í annars ófullkomnum 

heimi. Því birtist hún eins og leið til þess að fegra annars ljótan veruleika, auk þess sem 

hún hefur tekið við ábyrgð okkar sem neytendur. Þar sem neytendur geta falið hegðun sína 

á bak við hana og þurfa því ekki að horfast í augu við þau áhrif sem neyslan veldur í stóra 

samhenginu. Hún er vísbending um að sú samfélagsmynd sem skapaði hana er mein 

gölluð. Með því að kafa í sorpmál og sorpstjórnun má sjá að margar spurningar vakna og 

þá sérstaklega hvað framtíðar þróun varðar. En á hún stað í framtíðinni? Eða mun 

framtíðar þróun og mótun nýrra tíma senda þetta myrka jaðarrými í bækur sögunnar? 
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Inngangur  

Ég klöngrast niður stigann, fullum af snjó. Þegar niður er komið blasir við mér 

hrörleg hurð. Ég tek í húninn og opna, það sem tekur við mér er myrkur. Myrkrið og 

kuldinni fylla rýmið ásamt undarlegum raka. Annarleg lykt fyllir vitin, hún virðist koma úr 

öllum áttum eins og hún sé búin að stimpla sig fasta í rýmið. Hún er eins og minning um 

það sem á leið um rýmið. Í myrkrinu má greina stórar svartar tunnur fullar af plastpokum. 

Allt í einu heyri ég skruðninga sem valda því að ég lít útí hornið þaðan sem skruðningarnir 

koma. Ég þarf að píra augun til þess að sjá almennilega hvað veldur. Allt í einu kemur svo 

plastpoki á fleygi ferð út úr holu á veggnum og lendir í einni tunnunni.  

Þessi annarlega myrkrakompa er það sem í daglegu tali kallast sorpgeymsla og er í 

senn hluti heimila okkar en samt eitthvað annað framandi. Þetta rými sorpgeymslunnar 

hefur einhverra hluta vegna átt huga minn sem eitt af furðulegri rýmum heimilanna. Hið 

myrka, dimma, oft á tíðum kalda og raka rými, býr yfir einhverju sem erfitt er að festa 

hendur á. Það er einhvern veginn mjög fráhrindandi en samt á sinn annarlega hátt 

aðlaðandi og auðvitað einnig nauðsynlegt. Hægt er sjá sorpgeymsluna með tveimur 

mismunandi augum; annars vegar sem hið myrka, annarlega og fráhrindandi og hins vegar 

sem hið spennandi og fornboðna rými. Sem barn áttu þessi rými myrkursins sérstakan stað 

í huga mér, þar sem þau vöktu bæði hræðslu og forvitni á sama tíma. Einnig var annarleiki 

þeirra til þess að kveikja á mjög fjörugu ímyndunarafli sem sendi mann inní annan heim, á 

vit ævintýranna.  

Tilvist sorpgeymslunnar er ekki tilviljun og er afar mikilvæg í því samhengi að hún 

tekur við sorpinu sem við framleiðum. Hún hefur fengið afar mikilvægt hlutverk í 

samfélaginu þó svo við gefum því ekki mikinn gaum. Hún tekur við því sem við teljum 

okkur ekki geta notað lengur eða því sem við teljum að sé heilsuspillandi að hafa í kringum 

okkur og sér um að okkar nánasta umhverfi sé hreinlegt. Sorpgeymslan er því frekar skrítið 

rými sem hefur einskonar þjónustu tilgang. Þessi myrkrakompa er einhvers konar vörpun á 

milli þess að vera einkarými og að vera almenningsrými. Staðsetning hennar er einnig oft 

með þeim hætti að hún fellur á jaðar þessara rýma. Þessi staðsetning þykir mér frekar 

áhugaverð, þar sem sorpið getur gefið alls konar upplýsingar um eigendur þess og eflaust 

fer margt í sorpið sem ekki á að líta dagsins ljós. Það er mjög lógískt að það sé geymt í 
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myrkrakompu en uppá móti kemur að í þeim skilningi er undarlegt að hleypa ókunnugum 

inní hana. Er henni kannski ætlað að vera hluti af alsæinu? 

 Í kjölfar þessara vangaveltna minna um sorpgeymsluna, hafa vaknað ýmsar 

spurningar. Hvaðan kemur sorpgeymslan? Hvað var það sem kallaði á það að hennar var 

þörf? Hvernig kemur hún inní heimilin? Hver er raunverulegur arkitektúr hennar? Hvernig 

getum við öðlast raunverulegan skilning á henni? Hvaða áhrif hefur hún á samfélagið eða 

hefur samfélagið áhrif á hana? Ef maður stígur aðeins til baka og skoðar hana í stóra 

samhenginu, að hverju komumst við? Er sorpgeymslan kannski bara birtingarmynd 

samfélagslegs vandamáls? Er sorpgeymslan stakstæð eining eða hluti af stærri keðju? 

Sorpgeymslan hefur vakið mig til umhugsunar um samfélagið okkar, rýmisgerðir og 

staðsetningar þeirra. Við erum á mjög miklum umbrotstímum í sorpmálum og finnst mér 

því mikilvægt að kanna rýmið sem hefur verið hannað utan um sorpið á heimilum okkar og  

ætla ég að varpa ljósi á það í þessari ritgerð.  

      Mynd 1. Hin myrku jaðarrými sorpgeymslunnar eru bæði fráhrindandi og aðlaðandi í senn. 
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1. Hvað er sorp? 

Í upphafi er gott að byrja á því að skoða sorpið, þar sem sorpgeymslan hefur verið 

hönnuð utan um það. Sorp er skilgreint sem eitthvað sem er óæskilegt eða ónytsamlegt efni 

eða hverskonar úrgangur eða skarn.1 Sorp í þeirri mynd sem tekið er á hér er enn fremur 

eitthvað sem fellur til við neyslu mannsins. Þetta er eitthvað sem einhverra hluta vegna við 

teljum okkur ekki geta notað eða hreinlega viljum ekki nota lengur.2 Sorp er fyrirbæri sem 

er alfarið komið til af mannavöldum og því ekki til í náttúrunni Í því ljósi er mjög 

áhugavert að velta betur fyrir sér hvað sorp er og hvaðan það er komið. Ef það er ekki til í 

náttúrunni hvaðan kemur það þá? En til þess að komast að því þurfum við að skoða betur 

það ferli sem veldur því að sorp verður til. Við nánari athugun komumst við að því að 

ferlið sem maðurinn hefur komið sé upp við framleiðslu er línulegt og endar í sorp 

myndun.3 Þetta ferli byrjar á því að hráefni er tekið úr náttúrunni og unnið úr því einhver 

vara. Þessi vara er síðan flutt og endar á sölu í einhverri búð sem við kaupum síðan, notum 

í einhvern takmarkaðan tíma og hendum svo þegar við sjáum ekki not í hlutnum lengur.4 

Þetta kanna að hljóma eins og þversögn þar sem hér að ofan var því haldið fram að sorp 

væri ekki til í náttúrunni en samt er það unnið úr hráefnum úr náttúrunni. En málið er 

þannig að í náttúrunni hafa öll hráefnin tilgang og ef sá tilgangur breytist eitthvað þá fellur 

hráefnið ekki út úr keðjunni eins og sorp, heldur breytist hlutverk hráefnisins og ferðast 

það innan lokaðrar hringrásar.5  

        Mynd 2. Jörðin okkar er lokuð hringrás þar sem allt á sér hlutverk. 

                                                
1 Mörður Árnason ritstýrði, Íslensk Orðabók: Þriðja útgáfa, aukin og endurbætt, M-Ö, Reykjavík: Edda, 
2002, bls. 1419. 
2 „Endurvinnsla: Hvað er úrgangur?“, Umhverfisstofnun, sótt 6.september 2015 af 
http://www.ust.is/einstaklingar/graenn-lifsstill/heimilid/endurvinnsla/. 
3 Annie Leonard, The story of stuff: How our obsession with stuff is trashing the planet, our communities, 
and our health- and a vision for change, New York: Free Press bls. 543. 
4 Leonard, The story of stuff: How our obsession with stuff is trashing the planet, our communities, and our 
health- and a vision for change, bls. 78 -82. 
5 William McDonough og Michael Braungart, Cradle to cradle: remaking the way we make things, New 
York: North Point Press, 2002, bls. 5-6. 
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Mynd 3. Hið línulega ferli sem maðurinn hefur skapað í framleiðslu ferli sínu. 
 

Sorpi er hægt skipta niður í hina ýmsu flokka, t.d heimilissorp, iðnaðarsorp, 

byggingarsorp og læknasorp svo dæmi séu nefnd. Hér mun ég þó að mestu leitast við að 

gera heimilissorpi skil. Það er því rökrétt að athuga betur hvað það er sem leynist í 

heimilissorpinu. Heimilissorp er sem sagt sorp sem fellur til á heimilum, en þegar það er 

skoðað betur má sjá að í því leynist fjölbreytt flóra, til dæmis matarleifar, pappír, plast, 

garðaúrgang, gler, timbur, málmar og samskonar leifar.6 Það sem fer í gegnum heimilið er 

yfirleitt eitthvað sem við teljum okkur þurfa en mjög margt af því sem endar í 

heimilissorpinu eru samt umbúðir og matur.7  

Ef við skoðum þetta aðeins í samhengi við aukna velferðar kennir ýmissa grasa. Við 

erum að kaupa meira en við þurfum inná heimilið. Með aukinni velferð hefur hinn almenni 

borgari meiri kaupmátt, sem þýðir að hann kaupir meira af vörum nú en áður.8 Þessar vörur 

enda svo á einhverjum tímapunkti í heimilissorpinu og þar af leiðandi í sorpgeymslunni. 

Neysla almennings hefur tekið stakkaskiptum frá og með iðnbyltingunni en jókst hún til 

muna. Í dag miðar framleiðsla að því að framleiða sem mest svo neytandinn kaupi sem 

mest, en einnig eru vörur hannaðar þannig að þær hafi styttri líftíma og enda þær mun fyrr í 

sorpgeymslunni en áður.9 Það er því ekki að furða að neysla okkar eykst og sorpið í 

samræmi við hana. Þessi aukna myndun sorps kallar auðvitað á stað eins og sorpgeymsluna 

til þess að koma til móts við þá þörf að losna við sorpið út af heimilinu en einnig til að 

halda umhverfinu okkar hreinu. En er þetta þróun sem hefur alltaf verið í gangi eða setti 

iðnbyltingin setti af stað? 

                                                
6 Cornelis A. Meyles, „Er rétt að flokka lífrænan úrgang frá öðrum úrgangi fyrir sorpurðun?“, 
Vísindavefurinn, 11.apríl 2001, sótt 3.september 2015 af http://www.visindavefur.is/svar.php?id=1501 
7 Being wise with waste: the EU’s approach to waste management, Luxembourg: Publication Office of the 
European Union, 2010, sótt 3.september 2015 af 
http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/WASTE%20BROCHURE.pdf, bls. 2. 
8 Drög að landsáætlun um úrgang, Umhverfisstofnun, 2012, sótt 4.september 2015 af 
https://www.ust.is/library/Skrar/Einstaklingar/urgangur/Drog_ad_landsaatlun_um_urgang.pdf, bls. 1. 
9 Being wise with waste: the EU’s approach to waste management, 2010, bls. 2. 
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1.1 Uppruni sorps 
 Jörðin okkar og þau kerfi sem finnast í náttúru hennar eru ein lokuð hringrás þar 

sem ekkert verður afgangs. Allt hráefni er nýtt til hins ýtrasta og tilheyrir hringrás lífsins. Í 

upphafi virðast forfeður mannsins hafa lifað innan þessarar hringrásar. Í kjölfar þess að 

maðurinn tók sér fasta búsetu varð sorp til, en þó ekki eins og við þekkjum það í dag. Það 

sem féll til var að mestu leyti lífrænt og hafði getu til þess að falla inní hringrásina aftur en 

vandamálið var falið í því að sorpið eða úrgangurinn myndaðist hraðar en hann hvarf í 

hringrásina, en einnig var það staðbundið.10 Sorp er ekki nýtt af nálinni, því sorp hefur 

fylgt manninum ansi lengi. Það er samt ekki hægt að líkja sorpi nútíðar og fortíðar saman. 

Með auknu þéttbýli jókst sorp og endaði oft á tíðum úti á götum. Samkvæmt rituðum 

heimildum var það um 400 fyrir Krist sem fyrsti sorphaugur borgar varð til í Aþenu til 

forna en um árið 200 var fyrsta skilgreinda hreingerningarteymi sett á stokk í Róm, þar 

sem tveggja manna teymi gengu um borgina og týndu sorp af götum hennar.11 Þar sem 

neysla í samfélögum fortíðar, sérstaklega fyrir iðnbyltingu, var mun minni og af allt öðrum 

toga en nú þekkist er hvorki hægt að bera þá sorpmyndun né sorpgerð við nútíma sorp. Þá 

voru vörur framleiddar til þess að endast og fólk var nægjusamt auk þess sem framleiðslan 

var einfaldari. Fólk átti ekki mikið af hlutum en gæði hvers hlutar var mikið.12 Það var ekki 

fyrr en við upphaf iðnbyltingarinnar sem mjög róttækar breytingar áttu sér stað sem hrintu 

af stað mjög afgerandi þróun.  

 Í kjölfar iðnbyltingar 19.aldar varð sorp að mjög heilsuspillandi vandamáli, þar sem 

það bókstaflega flæddi um borgirnar.13 Iðnbyltingin, sem einkenndist af miklum 

tækninýjungum, var mesta breyting sem íbúar Evrópu höfðu upplifað. Mikil breyting varð 

á atvinnu- og lifnaðarháttum þar sem bæjarsamfélög breyttust í borgarsamfélög. 

Fólksflutningur úr dreifbýli í þéttbýli skapaði ný og áður óþekkt vandamál.14 Sorp jókst í 

borgarsamfélaginu og varð á ákveðnum tímapunkti orðið að mjög stóru og bæði heilsu- og 

náttúruspillandi vandamáli sem brýn þörf var að finna lausn á. Götur borganna voru svo 

fullar af sorpi og saur að fólk sá varla í götuna fyrir því. Dýr og menn gerðu þarfir sínar á 

götum úti, sorpi var sumsstaðar sturtað í ár og talið var að smitsjúkdómar breyddust út í 

                                                
10 „Trash Timeline“, Allied waste services og daily city, 1998, sótt 3. September 2015 af 
http://www.alliedwastedalycity.com/kids_trash_timeline-printer.cfm. 
11 „Trash Timeline“. 
12 „Trash Timeline“. 
13 „Trash Timeline“. 
14 Klaus Berndl, Markus Hattstein, Arthur Knebel o.fl., Saga mannsins: frá örófi fram á þennan dag, Ásdís 
Guðjónsdóttir, Ásmundur Helgason, Hannes Rúnarsson ofl. þýddu, Illugi Jökulsson ritstýrði, Reykjavík: 
Skuggi, 2008, bls. 368-369. 
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þessu ástandi. Auk þess lyktuðu borginar mjög illa, eða eins og saur.15 Þessi þróun varð til 

þess að ákveðin sorpstjórnunarkerfi voru sett á legg, en í upphafi voru þau kerfi mjög 

vanhugsuð. Oft voru þau ekki hugsuð lengra en bara að sorpinu yrði komið út fyrir 

borgarmörkin.16  

Iðnbyltingin hrinti af stað kapítalismanum sem mótar nútímasamfélag okkar og 

hefur stuðlað að neysluhyggjunni sem við búum við í dag.17 En það eru þessir tveir þættir í 

mannkynssögunni sem höfðu mest afgerandi áhrif á mótun sorpmála í heiminum og þar 

með mótun og tilkomu sorpgeymslunnar.18 Neysluhyggjan gerir ráð fyrir því að það sé gott 

fyrir samfélagið og hinn almenna borgara að eyða peningum í vörur og þjónustu. 

Neysluhyggjan hefur þannig beina tengingu við hagkefið og aukna velferð, þar sem aukin 

velferð er talin vera fólgin í því hversu mikið fólk getur keypt. Þetta samfélagsmynstur 

hefur því beina tengingu í myndun sorps, því aukin framleiðsla stuðlar að meira sorpi.19  

Það er því hægt að segja að rusl sé mannleg sköpun og í raun hönnun, þar sem 

einstaklingar í fortíðinni hönnuðu þennan samfélagsstrúktúr sem stuðlaði að þessari 

þróun.20 Ekki er til neitt í hinni náttúrulegu hringrás sem fellur undir sorp. Það er 

mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir þeim vanda sem líferni okkar veldur og öxlum 

ábyrgð.21 
 

Mynd 4. Það hegðunarmynstur okkar hefur mjög alvarlegar afleiðingar í för með sér.  

 

                                                
15 Edward Humes, Garbology: Our dirty love affair with trash, New York: Booklist Publications, 2012, bls. 
73 -75. 
16 S, Barles, History of Waste Management and the Social and Cultural Representation of Waste, Laboratoire 
Techniques Territoires Sociétés, France: Insitut Français d’Urbanisme, sótt 5.desember 2015 af 
http://www.eolss.net/sample-chapters/c09/e6-156-16-00.pdf, bls. 2-3. 
17 Berndl, Hattstein, Knebel o.fl., Saga mannsins: frá örófi fram á þennan dag, bls. 368. 
18 „Trash Timeline“. 
19 Berndl, Hattstein, Knebel o.fl., Saga mannsins: frá örófi fram á þennan dag, bls. 369. 
20 Berndl, Hattstein, Knebel o.fl., Saga mannsins: frá örófi fram á þennan dag, bls. 368. 
21 Landsáætlun um meðhöndlun úrgangs 2013 -2024: Úrgangsstjórnun til framtíðar, , Reyjavík: Umhverfis- 
og auðlindaráðuneytið, 2013, bls. 8. 
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1.2 Heimilissorp 
Eins og áður kom fram helst sorp í hendur við þróun og neyslu samfélagsins. Með 

aukinni neyslu eykst sorp og því að vissu leyti neysluafurð. En hvernig er þetta þegar við 

skoðum heimilissorpið? Heimilissorp er sorp sem fellur til á heimilum almennings við 

daglegt amstur. Í upphafi er vara keypt inná heimilið, hennar er notið en á einhverjum 

tímapunkti verður 99% þess sem við kaupum orðið að sorpi, nánartiltekið eftir sirka 6 

mánuði!22 Þetta eru frekar óhugnalegar tölur. Samfélagið hefur verið hannað þannig að það 

er nánast ógjörningur að framleiða ekki sorp, og þar er heimilissorp ekki undanskilið. En 

ferli heimilissorpsins hefst í raun þar sem það er tekið sem hráefni úr náttúrunni. Því næst 

er unnin úr því einhver vara, hér er mjög líklegt að um matvöru sé að ræða, þar sem stór 

hluti heimilissorps er matvara. Þessari vöru er svo komið í verslanir, þar sem einhvern 

kaupir þær og fer með hana heim. Þegar heim er komið virðist vörunnar notið í einhvern 

tíma en svo endar hún í sorpinu og að lokum í sorpgeymslunni.23  Sorpgeymslan er staður 

sorpsins innan heimilisins, þar sem við söfnum sorpi heimilisins saman og komum því 

aftur inní kerfið. Sorpið er svo að lokum sótt heim í sorpgeymsluna af 

sorphirðufyrirtækjum hvers sveitafélags fyrir sig.24 Þetta er ferlið í grófum dráttum, en við 

rýnum betur í ferlið má sjá að það er mun flóknara og verður töluvert meira affall í öllu 

ferlinu.25  

Mynd 5. Sorpgeymslan og heimilissorpið 

 
                                                
22 Annie Leonard, Story of Stuff, myndband, 21:24, sótt  8.desember 2015 af 
http://storyofstuff.org/movies/story-of-stuff/ 
23 Leonard, Story of Stuff. 
24 Meyles, „Er rétt að flokka lífrænan úrgang frá öðrum úrgangi fyrir sorpurðun?“. 
25 Leonard, Story of Stuff. 
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 En hvað eru heimilin að losa sig við í formi sorps og hversu mikið fellur í raun til ár 

hvert? Við nánari athugun á því sorpi sem fellur til á heimilum Íslendinga má sjá að árið 

2014 var hver íslendingur að skila af sér því sem nemur 227 kg á íbúa á ári í heildina, þar 

af eru 179,1 kg óflokkað rusl en um 47,9 kg af flokkuðu rusli.26 Heimilissorp hefur þó 

minnkað þar sem mikill árangur hefur náðst með aukinni endurvinnslu og umhverfisvitund, 

eða því sem nemur 20% samdráttur frá árinu 2007. Á milli áranna 2013 og 2014 fór magn 

óflokkaðs sorps úr 194kg á íbúa í 179kg á ári en flokkað sorp stóð í stað. Áhugavert er að 

sjá að samkvæmt árlegri skoðun Sorpu á því sorpi sem berst með sorpbílum frá heimilum 

eru að stærstum hluta lífrænn eða um 70%. Þessar tölur hafa haldist svipaðar milli 

undanfarinna ára. Matarleifar eru 40% sorpsins og má því áætla að um það bil hver 

Íslendingur hendi um 73 kg matarafgöngum eða ónýttum mat í ruslið ár hvert.27 

 Á þessum tölum má sjá að heimilissorpið spennir út töluvert stærra rými en margan 

hefði grunaði. Það er lúmskt sorpið og virkar ekki jafn umfangsmikið og það er í raun og 

veru. Þar má til að mynda velta því fyrir sér hvort það sé að einhverju leyti tengt því að um 

leið og ruslapokinn er orðinn fullur þá fjarlægjum við hann úr okkar nánasta umhverfi og 

út í sorpgeymsluna eða niður sorprennuna og í sorpgeymsluna. Þar spilar sorpgeymslan 

mjög stórt hlutverk og virkar kannski eins og dempun á veruleikanum. Með því er átt við 

að við komum soprinu okkar þangað í mörgum litlum hollum og gerum okkur þess vegna 

ekki grein fyrir umfanginu þar sem við þurfum ekki að losa sorpgeymsluna sjálf. Þeir sem 

vinna hins vegar við sorphirðu er mjög meðvitaðir um umfang sorpsins þar sem það eru 

starfsmenn sorphirðufyrirtækja sem þurfa að draga og dröslast með þungar og yfirfullar 

sorptunnur í sorpbílinn.28 Þar sem þessi athöfn á sér stað reglulega gerum við okkur ekki 

grein fyrir heildarmagninu í stóra samhenginu. Það skiptir því gífurlega miklu máli að við 

séum meðvituð um það hvað við kaupum og hverju við hendum en einnig að við reynum 

að flokka allt sem við getum flokkað. 

  

                                                
26 Sorpa Ársskýrsla 2014, sótt 6. September 2015 af 
http://www.sorpa.is/files/arsskyrslur/sorpa_arsskyrsla_2014_vefur.pdf, bls. 4. 
27 Sorpa Ársskýrsla 2014, bls. 4. 
28 „Mögulega einhverjir borgarbúar með fullar sorpgeymslur fyrir jólin.“, Vísir, sótt 6. September 2015 af 
http://www.visir.is/mogulega-einhverjir-borgarbuar-med-fullar-sorpgeymslur-fyrir-
jol/article/2014141229842.   
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2. Sorpstjórnun 

Frá því að sorp fór að vera vandamál í borgum heimsins hafa stjórnvöld reynt að finna 

leiðir til þess að hafa stjórn á sorpinu og hafa verið sett saman kerfi mjög viðamikil og 

flókin kerfi til þess að ná sem bestri stjórn á sorpmálum. Þetta kerfi má kalla sorpstjórnun, 

þar sem sorpinu er fundinn ákveðinn farvegur utan hins borgaralega umhverfis. 

Sorpstjórnun hefur þróast í takt við aukningu sorps á breyttum tímum.29 En hvað er 

sorpstjórnun? Sorpstjórnun er í raun það ferli að safna sorpi saman, flytja það, meðhöndla 

það og endurvinna eða eyða því. Þetta er gert til þess að ná stjórn á því sorpi sem er 

framleitt, þar sem gífurlegra neikvæðra áhrifa, bæði á umhvefi, náttúru og heilsu fólks 

gætir vegna sorps sem hefur á einhvern hátt lent í náttúrunni, reynum við með þessu móti 

að draga úr þessum áhrifum.30 En hvers vegna er sorpstjórnun svona mikilvæg? 

Það er mikilvægt að sorpstjórnun feli í sér hugmyndir um breytt lífsviðhorf eða lífsstíl 

og vinna þannig að því að breyta þróun sorpmála í heiminum.31 Þar sem gífurlega mikil 

umhverfisvandamál stafa af sorpi, það endar á einn eða annan hátt í náttúrunni, hvort sem 

það er brennt, urða eða eytt á annan hátt hefur það neikvæð áhrif á loftið, jarðveg og vatn 

svo eitthvað sé nefnt. En einnig ber að hafa í huga að við vinnslu hráefnis úr náttúrunni er 

oftar en ekki verið að valda gífurlega miklu raski á náttúrunni sem oft eru óafturkræf. Allt 

hefur þetta áhrif og magnast þau þegar litið er á vandan í stóra samhenginu.32 

Umhverfisspjöll af völdum mannsins hafa verið unnið í marga áratugi en þau áhrif sem þau 

hafa í för með sér eru nú að verða mjög umfangsmikil á alþjóðavísu og ógna tilvist 

mannsins og alvaran er því orðin mjög mikil. Mikið ef framleitt af efnum á tilraunastofum 

sem til dæmis eru skaðleg og geta valdið miklum skaða þegar þau komast út í vistkefin.33 

Þessi vitneskja hefur stuðlað að framþróun í umhverfismálum en einnig í sorpstjórnun og 

ef afar mikilvægt að hún stuðli að því að bæta ástandið. 

 

                                                
29 „Trash Timeline“. 
30 Sorpa Ársskýrsla 2014, bls. 4. 
31 Landsáætlun um meðhöndlun úrgangs 2013 -2024: Úrgangsstjórnun til framtíðar, bls. 8. 
32 Leonard, Annie, The Story of stuff, bls. 78-82. 
33 Claes Sjöberg og Bo Thunberg, Umhverfisbókin, Jóhann Guðjónsson og Eiríkur Jensson þýddu, Reykjavík, 
Mál og menning, 1996, bls.18. 
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Sorpstjórnun er yfirleitt í yfirumsjá stjórnvalda, það er að segja borgarstjórnar í þéttbýli 

eða sveitarstjórnar í dreifbýli. Markmið hennar er að draga úr þeim áhrifum sem kunna að 

hljótast af sorpinu.34 Mjög mikið magn sorps fellur til ár hvert og virðist magnið bara 

aukast og því mikilvægt að reyna að sporna við því.35 Ekki er einungis um aukningu að 

ræða heldur er einnig innihald og gerð sorpsins að breytast og verða flóknara, sökum 

tækniframfara. En felur það í sér að sorpstjórnun verður aðlagast þessu flókna sorpi og búa 

til flóknari sorpstjórnunar aðferðir.36 Sorpstjórnun má í raun líka við keðju og hefur í 

nútíma samfélag gengist undir miklar naflaskoðanir hvað það varðar og til þess að koma til 

móts við auknar kröfur hefur mörgum hlekkjum verið bætt í keðjuna. Til að mynda erum 

við hætt að henda öllu beint í ruslið, aukin áhersla hefur verið lögð á endurnýtingu og 

endurvinnslu. Og hafa sorphirðu fyrirtækin í samráði við stjórnvöld og yfirborðara á borð 

við Umhverfisstofunun mótað stefnur sem reyna að sporna við myndun sorps.37 

 En er sorpstjórnun þá alfarið á ábyrgð stjórnvalda? Það má deila um það hver beri 

ábyrgð. Í raun er hinn almenni borgari eins og strengjabrúða í samfélagi sem hefur verið 

hannað með það að leiðarljósi að allir kaupi sem mest svo örfáir hagnist sem mest.38 Þýðir 

það þá að hinn almenni borgari sé þá stikkfrí í þessum málum? Það er hægt að skoða 

sorpstjórnun út frá því sem gerist í einkarýminu hvað gerist í almenningsrýminu. Í 

einkarýminu þurfum við væntalega að bera ábyrð á því sorpi sem við framleiðum. Í dag eru 

kvaðir um það hvernig skuli koma sorpinu frá sér og hvað megi fara í sorpið.39 Þetta þýðir 

að við berum ábyrgð á sorpstjónun innan okkar einkarýmis en nær það samt ekki lengra en 

að sorptunnunni. Þar sem sorphirðan sér svo um að koma sorpinu á næsta stað í keðjunni. 

En þó hefur einstaklingurinn meira rými til að hegða sér frjálslega.  Ef við skoðum hins 

vegar hegðun í almenningsrými sjáum við að einstaklingurinn er undir mun meira eftirliti 

og ákveðinnar hegðunar krafist t.d varðandi flokkun þar sem flestar stofnanir hafa sett upp 

sérstakar flokkunar tunnur.40 Það er þó kannski gott að gera sér grein fyrir því hvað 

sorpstjórnunarkeðjan felur í sér. 

                                                
34 Drög að landsáætlun um úrgang, bls. 5. 
35 Being wise with waste: the EU’s approach to waste management, bls. 2. 
36 Landsáætlun um meðhöndlun úrgangs 2013 -2024: Úrgangsstjórnun til framtíðar, bls. 16-17.  
37„Svæðisáætlun“, Sorpa, sótt 10.september 2015 af http://www.sorpa.is/umhverfismal-og-
flokkun/samstarfsverkefni/svaedisaaetlun. 
38 Anup Shah, „Consumption and consumerism“, Global Issues, 5.janúar 2014, sótt 7. Nóvember 2015 af 
http://www.globalissues.org/issue/235/consumption-and-consumerism. 
39 „Hvernig flokka ég rétt?“, Sorpa, sótt 6.september 2015 af http://www.sorpa.is/umhverfismal-og-
flokkun/flokkun-urgangs/flokkunarreglur/. 
40 „Hvernig flokka ég rétt?“. 
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 Miklar breytingar og framfarir hafa orðið í sorpstjórnun á síðustu 10 til 15 árum, 

þar sem mikil vitundarvakning hefur orðið hvað varðar umhverfis- og sorpmál. Aukning 

flokkunnar og endurvinnslu hefur stóraukist og alltaf bætast fleiri hlekkir í keðjuna til þess 

að koma til móts við auknar kröfur.41 Það er þó ekki rétt að halda því fram að kerfið hafi 

aðeins þróast á síðustu árum.  Eins og áður kom fram hefur sorp fylgt manninum síðan 

hann tók sér fasta búsetu og sorpstjórnun verið að þróast alveg síðan. En í dag hefur neysla 

aukist til muna og einnig sorpið og vandkvæði þess. Það hefur verið þess valdandi að lönd 

heimsins hafa þurft að líta í eigin barm og auka skilning og þekkingu á fyrirbærinu svo 

hægt sé að vinna í átt að lausn.  

2.1 Sorpstjórnun í Evrópu 
 Eins og áður kom fram hefur þróun sorpstjórnunar tekið stakkaskiptum undan farin 

ár. Evrópusambandið hefur tekið virkan þátt í þeirri þróun. Samkvæmt tölfræði sem fengin 

er um Evrópulöndin eru um það bil 16 tonn af hráefni notuð til framleiðslu á einhvers 

konar vöru, matvöru, fatnaði ofl á hvern Evrópubúa á ári og verður stór hluti þess, eða um 

6 tonn á ári, að sorpi.42 Það er gríðarlega mikið af sorpi sem fellur til ár hvert og eykst 

stöðugt í takt við tíðarandann. Til þess að takast á við allt þetta sorp hafa verið sett saman 

áhrifamikil sorpstjórnunarkerfi. Sem dæmi má nefna að heildarmagn sorps í Evrópu er um 

3 billjón tonn en aðeins 36% þess, sem er þó um 1 billjón tonn er endurunnið og restin 

urðuð. Af þessum 36% eða 1billjóni tonns hefði verið hægt að endurvinna eða endurnýta 

um 600 milljón tonn .43 Hins vegar ef litið er á heimilissorp í Evrópu, þá er hver 

einstaklingur að framleiða um háflt tonn á ári hverju. Aðeins um 40% heimilissorps í 

Evrópu er endunýtt eða endurunnið en stór hluti þess fer beint í urðun. Í sumum löndum er 

þessi tala mun hærri, eða um 80%.44 

  Evrópusambandið hefur sett saman reglugerð í sorpmálum í Evrópu sem byggist á 

auknum skilningi á sviði umhverfis- og heilsufarsvandamála. Stefna Evrópusambandsins í 

sorpstjórnun hefur það fyrst og fremst að markmiði að draga úr umhverfis og heilsufars 

áhrifum sorps en einnig að auka hráefnisnýtingu Evrópu betur. Langtímamarkmiðið er að 

breyta Evrópu í endurvinnslu samfélag sem forðast sorpmyndun og notkun hráefnis sem 

óumflýjanlega verður að sorpi. Stefnan er að reyna að ná nýjum hæðum í endurvinnslu og 

minnka eða reyna að koma í veg fyrir að meira hráefni verði unnið úr ósnortnum 
                                                
41Drög að landsáætlun um úrgang , bls. 6-7.  
42 Being wise with waste: the EU’s approach to waste management, bls. 4. 
43 „Waste “, Europiean Commision: Environment , sótt 22. September 2015 af 
http://ec.europa.eu/environment/waste/. 
44 „Waste “. 



 16 

náttúrauðlindum.45 Í dag helst magn sorps í hendur við hlutfall hagvaxtar og vill 

Evrópusambandið rjúfa þessi tengsl og reyna að koma í veg fyrir að sorp aukist þó svo að 

hagvöxtur aukist.46 Stefna Evrópusambandsins er því sú að koma eigi rusli sem mest inní 

lokaða hringrás þar sem góð sorpstjórnun gegnir lykilhlutverki til að tryggja sjálfbærari 

vöxt Evrópusambandslanda.47 Þróun þessarar stefnu hefur verið í vinnslu um 30 ár.48  

 Kerfi Evrópusambandsins felur í sér 5 þrepa endurvinnslustiga sem felur í sér þau 

skref sem mikilvægast er að taka. Þar sést að koma í veg fyrir myndun sorps er best, næsta 

skref er svo endurnotkun, því næst endurvinnsla, þar eftir er önnur endurheimt og síðast er 

það förgun sorps. Með endurheimt er átt við það ferli að flokka frá ákveðið hráefni úr sorpi 

til endurnýtingar.49 Markmiðið er að færa sorpstjórnun Evrópusambandsríkja upp þennan 

stiga og hafa sum aðildarríki náð töluverðum árangri í sorpstjórnun sinni, sem dæmi má 

nefna að í dag er Svíþjóð að endurnýta eða endurvinna 99% sorpsins. 50 

Eins og sjá má hefur þessi þróun gríðarleg áhrif á nútímasamfélag þar sem 

hugsunarháttur hins almenna borgara þarf að breytast. En einnig þarf samfélagið að taka 

stakkaskiptum hvað varðar framleiðslu- og neysluvenjur. Vandinn sem við stöndum 

frammi fyrir kallar á það að við yfirgefum gömul gildi og gamalt hegðunarmynstur og 

þurfum við því að hanna samfélags- og hegðunarmystur uppá nýtt. Við þurfum að aðlaga 

okkur að breyttum aðstæðum og snýða okkur stakk eftir vexti.    

 

2.2 Sorpstjórnun á Íslandi 
 Með meiri umhverfisvitund og skilning á sorpmálum og þeirra miklu neikvæðu 

áhrifa sem það hefur á umhverfis- og heilsufarsvanda heimsins hefur skilningur aukist á 

Íslandi eins og annars staðar í heiminum. Hérlendis hefur orðið mjög hröð breyting á þeim 

málum síðustu ár. Sú stefnumótun sem hefur orðið á Íslandi tekur mið af stefnumótun 

Evrópusambandsins þar sem Ísland er hluti að EES-samningnum. Þetta hefur mikil áhrif á 

stefnumótun íslenskrar sorpstjórnunar þar sem úrgangslöggjöf Evrópusambandsins er hluti 

af EES-samningnum, en fjöldi íslenskra laga og reglugerða á rætur sínar að rekja til EES-

                                                
45 Being wise with waste: the EU’s approach to waste management, bls. 10. 
46 Being wise with waste: the EU’s approach to waste management, bls. 12. 
47 Being wise with waste: the EU’s approach to waste management, bls. 2. 
48Being wise with waste: the EU’s approach to waste management, bls. 4. 
49 Being wise with waste: the EU’s approach to waste management, bls 4 -5. 
50 Beverly Mitchell, “Sweden now recycles a staggering 99 percent of its garbage“, Inhabitat, 9. Mars 2014, 
sótt 24.nóvember 2015 af http://inhabitat.com/sweden-now-recycles-a-staggering-99-percent-of-its-garbage/. 
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samningsins.51 Íslensk sorpstjórnun og sorpstjórnunar markmið eru því mjög lík því kerfi 

sem sett hefur verið upp í Evrópulöndum.  

 Sorpstjórnunarkefið sem unnið er eftir á Íslandi tekur mið af Ríóyfirlýsingunni, 

Baselsamningnum, stefnu Evrópusambandsins eins og kom fram hér að ofan og samstarf 

Norðurlandanna.52 Einnig hefur mið verið tekið af stefnu Íslands um sjálfbæra þróun 

Velferð til framtíðar. Þegar tölur eru skoðaðar fyrir Ísland og þróun sorps þá jókst það 

mikið frá árinu 1995 til 2007, heildamagn sorps 1995 var um 1482 kg á hvern íbúa og jókst 

um 27% á næstu 12 árum. Það var svo árið 2008 sem toppnum var náð, en þá féllu til 2158 

kg á hvernig íbúa.53 Þessar tölur gefa góða mynd af auknum framkvæmdum og neyslu á 

þessum árum. Margt ber að hafa í huga við athugun á þessum tölum þar sem magn dróst 

saman eftir 2008 en spilar þar inn að í kjölfar hruns dróst neysla að sama skapi saman.54   

Mynd 6. Úrgangsþríhyrningur Sorpu. 

 

                                                
51 Landsáætlun um meðhöndlun úrgangs 2013 -2024: Úrgangsstjórnun til framtíðar, bls. 10. 
52 Landsáætlun um meðhöndlun úrgangs 2013 -2024: Úrgangsstjórnun til framtíðar, bls. 10-11. 
53 Landsáætlun um meðhöndlun úrgangs 2013 -2024: Úrgangsstjórnun til framtíðar, bls. 16-17. 
54 Landsáætlun um meðhöndlun úrgangs 2013 -2024: Úrgangsstjórnun til framtíðar, bls. 16-17. 
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 Sorpstjórnunarkefi Íslands vinnur að því að stuðla að meiri sjálfbærni, þar sem 

unnið er í átt að svipuðum markmiðum eins og þeim í stefnu Evrópusambandsins. Miklar 

breytingar hafa orðið á meðhöndlun sorps, sorpbrennsla lagðist af og urðunarstöðum hefur 

fækkað. En að sama skapi hafa miklar framfarir orðið í meðhöndlun. Mikil aukning hefur 

orðið í endurnýtingu, endurvinnslu og endurheimt. Efst á lista er þó úrgangsforvarnir, þar 

sem leitast er við notkun einfaldra lausna eins og að draga úr umbúðanotkun. Því næst er 

endurnotkun og hafa verið settir upp nytjagámar á mörgun stöðum á landinu. Endurvinnsla 

og önnur endurnýting (endurheimt) hafa einnig verið mjög áberandi.55 „Endurnýting er 

skilgreind sem „hvers konar nýting úrgangs, önnur en endurnotkun þ.m.t. endurvinnsla, 

orkuvinnsla og landmótun.“.“56 Að lokum er urðun svo algengasta leið förgunar hérlendis. 

                                                
55 Landsáætlun um meðhöndlun úrgangs 2013 -2024: Úrgangsstjórnun til framtíðar, bls. 18-23. 
56 Landsáætlun um meðhöndlun úrgangs 2013 -2024: Úrgangsstjórnun til framtíðar, bls. 20. 
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3. Sorpgeymslan 

Dimmu rýmin dvelja innan umhverfis ljósu rýmanna. Þessi rými eru andstæður hvors 

annars en eru þó háð tilvist hvors annars. Dimmu rýmin liggja því á milli eða inní ljósu 

rýmunum þar sem þau eru eins og milli tveggja veruleika. Í eðli sínu eru þau fyrirbæri sem 

eru „ekkert“ en samt „allt“. Fyrir tilvist þeirra verður til ákveðin leið til þess að 

sundurgreina á milli þess hvað er í forgrunni, í miðjunni eða í bakgrunni. 57 Það er því hægt 

að skilgreina hið myrka rými sorgeymslunnar á meðal dimmurýmanna. Rými 

sorpgeymslunnar er staðsett einhvers staðar á jaðrinum milli ljóss og myrkurs. Hún dansar 

á mjög gráu svæði, hálf í myrkrinu og hálf í ljósinu. Sorpgeymslan er að mínu mati því 

einhverskonar staður á milli staða.58 Þó er þessi annarlegi staður ekki annað en rými fyrir 

sorp og sorptunnur. Sorpgeymslan er í þeim skilningi rými sem við höfum ekki mikil bein 

afskipti af, okkur er ekki ætlað að dvelja þar, heldur eru okkar einu afskipti af henni þau að 

koma sorpinu okkar þangað. Það er því örlítið öfugsnúið að vita að hún geymir mikilvægar 

upplýsingar um okkur og líferni okkar, í formi sorps okkar. Þar sem sorpið  

gefur mjög skýra mynd af neyslu okkar og þar með tilvist okkar í þessu neyslusamfélagi.  

Mynd 7. Annarleiki hrörlegrar sorpgeymslu  

                                                
57 Anthony Vidler, „Dark space“, The architectural uncanny: Essays in the modern unhomely, Cambridge: 
MIT press, 1992, bls. 167-177. 
58 Vidler, „Dark space“, bls. 167-177. 
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Sorpgeymslan er staður sem ekki er hugsaður fyrir manninn, heldur sem staður 

sorps. Hún hefur í raun fengið það hlutverk að fela sorpið okkar á meðan við þurfum enn 

að hafa það á okkar svæði. Í því samhengi er jafnvel hægt að skilgreina hana sem 

heterótópíu út frá hugmyndum Foucault um Önnur rými, þar sem sú hugmynd felur það í 

sér að heterótópíur séu staðir innan samfélagsins þar sem því sem er óæskilegt í 

samfélaginu er komið fyrir til þess að reyna að komast sem næst hinum útópíska 

veruleika.59 Þetta þýðir þó ekki að allar sorpgeymslur séu eins en geta þær haft 

mismunandi birtarmyndir. Sumar eru hluti af strúktúr hússins, þar sem þær eru faldar en 

aðrar eru staðsettar pent inni á lóðinni sem sjálfstæður strúktúr þó á mörkum einkarýmis og 

almenningsrýmis. Sums staðar má sjá gerði eða skýli þar sem sorptunnum hefur verið 

komið fyrir innan ramma þess. En það breytir ekki þeirri staðreynd að í raun er þetta staður 

innan staðar, dimmt rými, ætlað sem felurstaður sorps og kannski upphaflega hugsaður 

þannig bæði til þess að menn þyrftu ekki að sjá það en einnig til þess að takmarka aðgang 

sníkjudýra að því. 

Sorpgeymslan er rými sem varð til með tilkomu sorpstjórnunar. Hún er sá staður 

við hvert heimili þar sem heimilissorp fjölskyldunnar er geymt og bíður þess að vera sótt 

og flutt í næsta hlekk sorpstjórnunar. Aðkoman að þeim getur þó verið misjöfn og oft 

torfær, sérstaklega ef um gömul hús er að ræða. Þar sem um felustað er að ræða er kannski 

lógískt að leiðin að þeim sé ekki greið. Oft á tíðum eru þessar gömlu sorpgeymslur 

staðsettar í kjöllurum sem gerir sorphirðustarfsmönnum ekki auðvelt fyrir.60 Í þessum 

gömlu húsum er sorpgeymslan eins mikil myrkrakompa og hugsast getur. Hún er 

óupphitað, gluggalaust rými, sem aðgengi fæst að í gegnum hrörlegar dyr sem í dag eru 

yfirleitt læstar til þess að laða ekki að óvelkomar myrkraverur. Sorpgeymslur gefa oft frá 

sér lykt sem ekki þykir góð en heimilissorp samanstendur mest af matarafgöngum sem oft 

eru komnir til ára sinna, því hefur hönnun rýmisins gengið út það að reyna að sporna við 

meiri rotnun eða lykt með því að það sé dimmt og kalt. Í nýrri húsum hefur staður 

sorpgeymslunnar þó fengið betra aðgegni, oft á tíðum eru þetta köld útiskýli sem standa á 

jaðrinum, sem mörk einka- og almenningsrýmis myndar.61  

Okkur þykir sorpgeymslan kannski sjálfsagður hlutur í dag en það var ekki fyrr en 

rétt um 1900 að hún fór að taka á sig mynd. Í upphafi var bara um sorptunnu að ræða sem 

nokkur heimili deildu en þróaðist svo í jaðarrýmið í kjölfar iðnbyltingarinnar. Á Íslandi var 
                                                
59 Michel Foucault, „Um önnur rými“, Ritið: Tímarit hugvísindastofnunar Háskóla Íslands, 1t.bl., Guðni 
Elísson og Jón Ólafsson  ritstýrðu , Reykjavík: Hugvísindastofnun Háskóla Íslands, 2002, bls. 136. 
60 „Mögulega einhverjir borgarbúar með fullar sorpgeymslur fyrir jólin.“. 
61 „Mögulega einhverjir borgarbúar með fullar sorpgeymslur fyrir jólin.“. 
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þróunin svipuð en voru um miðja 19. öldina mörg íbúðarhús komin með sorpgeymslur og 

þótti það mikill þáttur í auknu hreinlæti Íslendinga eins og sjá má í grein sem skrifuð var í 

„Nýja Dagblaðið“ árið 1938:  

 

„Hverju einasta íbúðarhúsi ætti að fylgja fokheldar sorpgeymslur. Samt ætti ekki þangað að 

safna nema sem allra minnstu af því, sem eldurinn fær áunnið. Matarúrgangur og annað því 

um líkt skapar ýldu, fúlt loft og maðkaveitu (á sumum tíma árs). Því er bezt að brenna því. 

Fokheldar sorpgeymslur kosta lítið fé, en gætu verið stór þrifnaðarauki fyrir 

höfuðstaðinn.“62  

Mynd 8. Íbúðarhúsin voru útbúin fokheldum sorpgeymslum og sorprennum. 

 

 Í kjölfar þess að sorpgeymslan fór að ryðja sér til rúms í íslensku samfélagi jókst 

fjölbreytni hennar. Í fjölbýlishúsum fór að bera á svokallaðri sorprennu sem var falin inní 

strúktúr hússins, fyrirmyndir voru sorprennur í Evrópu63. Þetta er kerfi sem við þekkjum í 

fjölbýlishúsum enn þann dag í dag, þó er búið að banna notkun þeirra í sumum 

Evrópulöndum sökum eldvarnarhættu64. Árið 1942 voru til dæmis tvö fjölbýlishús 

samþykkt við Hringbraut á Melunum sem höfðu þessa innbyggðu sorprennu. Var hún 

hugsuð til þess að kasta meðal annars niður matarúrgangi og hafði rennan lúgur á hverri 

                                                
62 „Skortur á hreinlæti í okkar ágætu höfuðborg“, Nýja dagblaðið, 8. júní 1938, sótt 10.október 2015 af 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=255474&pageId=3549915&lang=is&q=%ED%20%E1%20skortur
%20%E1%20hreinl%E6ti%20%ED%20okkar%20%E1g%E6tu%20%ED, bls. 4. 
63 „Talking trash: Why you shouldn’t take garbage chutes for granted“, Habitat, 25.júní 2015, sótt 
4.desember 2015 af http://www.habitatmag.com/Publication-Content/Building-Operations/2015/2015-
June/Maintaining-the-Garbage-Chute#.VmW3xuOLSRt. 
64 „Talking trash: Why you shouldn’t take garbage chutes for granted“. 
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hæð, sem þótti vera flott lausn.65 Sorprennan var á sínum tíma ótrúleg nýjung í 

fjölbýlishúsum, sérstaklega margra hæða húsum. Hún gerði íbúum fjölbýlishúsanna 

auðveldara fyrir að losa sig við sorpið sitt í sorpgeymsluna. Í stað þess að þurfa að hlaupa 

niður með sorpið var hægt að rétt stíga út fyrir íbúðina sína.66 Þessi auknu þægindi höfðu 

það hins vegar í för með sér að tengslin við sorpið og sorpgeymsluna rofnuðu. Með því er 

átt við að íbúar fjölbýlishúsa sem nýttu sér sorprennur höfðu mjög lítil afskipti af 

sorpgeymslunni sjálfri. Þessi þróun hefur þó aðeins snúist við í nýrri fjölbýlishúsum þar 

sem sorpskýlið er aftur komið út fyrir strúktúr hússins og þurfa íbúar nú sumstaðar að 

leggja á sig langt ferðalag til að koma sorpinu sínu í tunnuna. Þessi þróun hefur þó 

sumstaðar valdið því að í leti henda íbúar sorpinu bara rétt út fyrir dyrnar og er það látið 

bíða þar þangað til viðkomandi á leið út.67 

3.1 Sorpgeymslur einbýlis- og fjölbýlishúsa 
 Til þess að skoða sorpgeymsluna ennþá betur verða tekin fyrir tvö lykilhús, annað 

þeirra er einbýlishús en hitt er fjölbýlishús. Þessi hús eru Melahvarf 10 og Gnoðarvogur 

34. Þessi hús urðu fyrir valinu þar sem ég þekki vel til þeirra beggja og hefur persónulega 

reynslu af sorpgeymslum þeirra. Einnig hafði það áhrif á valið að um er að ræða mjög 

mismunandi gerðir húsa og mismunandi gerð sorpgeymslna. Melahvarf 10 er einbýlishús á 

Vatnsendanum í Kópavogi og byggt árið 1998. 68  Gnoðarvogur 34 er hins vegar 

fjölbýlishús í Laugardalnum sem var byggt árið 1958.69 Eins og gefur að skilja eru þetta 

tvö mjög ólík hús, frá mjög ólíkum tímum og hafa þar af leiðandi mismunandi 

sorpgeymslur, þær eru ólíkar en taka við sorpinu og fjarlægja það sjónum okkar. Þar sem 

sorp er bæði illa lyktandi og veldur sóðaskap í reglulega samfélaginu okkar viljum við 

losna við það, þá á einhvern veginn ekki stað innan sjónsviðs daglegslífs þar sem ljósið 

fellur á það.  

 

 

                                                
65 „Fyrirhuguð íbúðarhús bæjarins á Melunum.“ Morgunblaðið, 27.júní 1942, sótt 4.desember 2015 af 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=105771&pageId=1246227&lang=is&q=B%C6JARINS%20MELU
NUM, bls. 3. 
66 „Garbage Chute“ The free dictionary by farlex, sótt 4.desember 2015 af 
http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Garbage+Chute. 
67 „Talking trash: Why you shouldn’t take garbage chutes for granted“. 
68 „Fasteignaskrá“, Þjóðskrá Íslands, sótt 4.október 2015 af 
http://www.skra.is/default.aspx?pageid=1000&lsvfn=-1&submitbutton=leita&streetname=Melahvarf+10. 
69 „Fasteignaskrá“, Þjóðskrá Íslands, sótt 4.október 2015 af 
http://www.skra.is/default.aspx?pageid=e4db60a3-50f1-4e6d-88f0-
37ad9dfb371f&selector=streetname&streetname=Gno%C3%B0arvogur+34&submitbutton=Leita. 
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Myndir 9 og 10. Melahvafið á mynd 9 og Gnoðarvogurinn á mynd 10. Aðkoma sést vel. 
 

 Áhugavert er að skoða staðsetningu hvorrar fyrir sig með tilliti til þess að hvort 

ákveðnir þættir hafi haft áhrif á staðsetningu þeirra eða hvort einungis hafi verið um 

praktískar lausnir að ræða. Eins og sjá má er sorpgeymslan við Melahvarf 10 staðsett við 

hægri hlið hússins og sést hún vel þegar horft er framan á húsið. Hún er þó ekki mjög 

áberandi en það er mjög auðvelt að komast að henni. Þessu er hins vegar aðeins öðruvísi 

háttað við Gnoðarvog 34. Þar sést sorpgeymslan ekki að utan þar sem hún er jú felustaður, 

heldur er hún í falin inní strúktúr byggarinnar og staðsett í kjallara hússins. Samkvæmt 

sorphirðu Reykjavíkur gera þessar niðurgröfnu sorpgeymslur sorphirðum erfitt fyrir þegar 

þeir eru að sækja sorpið, þar sem erfitt getur verið að koma þungum sorptunnum upp stiga 

og yfir veturinn getur safnast þar sjór og hálka.70  

 

Mynd 11 og 12. Á myndunum má sjá staðsetningu, aðkomu og gerð sorpgeymslunnar í Melahvafi. 

 

Sorpgeymslur einbýlishúsa eru yfirleitt staðsettar fyrir utan sjálft íbúðarhúsið inná 

svæði hinna myrku jaðarrýma sem myndast á mörkum einkarýmis og almenningsrýmis. 

Þessi rými hverfa í bakgrunninn en eru samt aðgengileg hinu opinbera.  Þetta er helst 

staður sem fer ekki mikið fyrir. Sorp er mjög gildis hlaðið orð sem hefur mjög huglæga 

neikvæða merkingu og getur verið að það hafir mjög mótandi áhrif á staðsetningu 

                                                
70 „Mögulega einhverjir borgarbúar með fullar sorpgeymslur fyrir jólin.“. 
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sorpgeymslunnar. Það er einhvern veginn stimplað inní undirmeðvitund okkar að sorp sé 

eitthvað óæskilegt, það er sóðalegt og illa lyktandi. Við Melahvarf 10 er þó mjög 

áhugaverð athöfn sem fer í gang þegar sorpið þarf að komast leiðar sinnar í 

sorpgeymsluna. Einhverra hluta vegna, þó ekki sé langt að fara, endar pokinn fyrst fyrir 

utan útidyrnar sem getur haft í för með sér að dýr komast í hann og dreyfi sorpi um allt. En 

eftir að einhver tími hefur liðið ratar hann iðulega á jaðarsvæði sitt. 

 

Myndir 13, 14 og 15. Annarleg og hrörlega sorpgeymsla við Gnoðarvog 34.  

Gnoðarvogur 34 er 4. hæða fjölbýlishús með kjallara. Í húsinu eru 8 íbúðir, tvær á 

hverri hæð og svo geymslur, þvottahús og sorpgeymsla í kjallara. Í húsinu er svo sorprenna 

sem gengur í gengnum allar hæðirnar og svo niður í sorpgeymsluna. Á hverri hæð fyrir sig 

er svo lúga þar sem íbúar losa sig við sorpið sitt. Enn þann dag í dag er sorprennan notuð 

til þess að koma ruslinu í sorpgeymsluna. En það er þó á undanhaldi eins og kom fram hér 

að ofan þar sem eldvarnarhætta stafar af notkun þeirra. Það má kannski helst nefna þann 

galla að með aukningu heimilissorps eða vegna þess að íbúar troða of miklu í pokana, 

hefur rennan kannski orðið of þröng, þar sem ruslapokarnir eru úttroðnir og geta svoleiðis 

pokar auðveldlega fests og stíflað rennuna. Það er mikill lúxus að geta bara rétt stigið út 

fyrir dyrnar á 4.hæð og skellt pokanum sínum í lúgu á veggnum sem líkt og galdrar töfrar 

sorpið í burtu. Þetta er þó ekki raunin í nýlegum fjölbýlishúsum eins og kom fram hér að 

ofan þar sem sorprennan hefur verið hönnuð út úr þeim sökum eldvarnarhættu. 

Sorpgeymslur nútíma fjölbýlishúsa eru því farið að svipa mjög mikið til sorpgeymslna 

einbýlishúsa og er það jákvæð þróun þar sem íbúar þurfa með hegðun sinni að axla meiri 

ábyrgð á eigin sorpi.71 

 

                                                
71 „Umhverfisbylting á Íslandi“, Morgunblaðið, 8.janúar 1989, sótt 28.september 2015 af 
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/25706/. 
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4. Framtíðarsýn  

 Heimurinn stendur frammi fyrir mjög miklum vandamálum hvað varðar 

umhverfismál og dvöl mannkyns á jörðinni. Mikið hefur verið rætt um þessi vandamál á 

allra síðustu árum og virðist það stöðugt vinda uppá sig. Sorpmál hefur töluvert með þessa 

stöðu að gera, hvert sem við lítum í hið línulega ferli neyslunnar. Það er því ljóst að 

róttækra umbreytinga er þörf. Ég hef mikið velt fyrir mér þeirri þörf og hef tekið eftir þeim 

breytingum sem samfélög eru búin að vera að innleiða í strúktúr sinn með endurbættum 

sorpstjórnunar kerfum. Að því sögðu finnst mér þær aðgerðir ekki nógu afgerandi og þyrfti 

að taka til greina algjöra endurhönnun á bæði neysluvenjum en einnig því hvernig við 

hugsum fyrirbærið sorpgeymsluna.  

 Ef við horfum til framtíðar er mikilvægt að gera sér grein fyrir þeirri þróun sem 

þarf að verða þegar við hugsum um sorp. Sú stefna sem hefur verið tekin í sorpmálum er 

að fyrst og fremst að reyna að koma í veg fyrir myndun sorps. En hvaða áhrif mun það 

hafa á sorpgeymsluna? Sorpgeymslan mun að öllum líkindum hverfa í þeirri mynd sem 

hún er í núna, ef markmið sorpstjórnunar nást. Sem dæmi má nefna þá gífurlegu framþróun 

sem Svíðþjóð hefur náð í endurvinnslu.72 Munu heimilin þá hætta alveg að framleiða sorp?  

Ef við skoðum betur hönnun heimila framtíðarinnar er þá enn þörf fyrir sorpgeymsluna eða 

mun hún fá aðra birtingarmynd og færast úr jaðrinum og inná heimilin sem hluti þeirrar 

lokuðu hringrásar sem nútíma og framtíðar hönnun ætti að stefna að.  

 Á ákveðnum tímapunktum hafa ákveðnar einingar innan heimilisins, sem að vissu 

leyti stuðluðu að betri endingu og minni matarsóun, verið hannaðar út úr heimilunum. 

Þessir hlutar eru til dæmis búrið, sem var óeinangrað rými innan heimila þar sem hægt var 

að geyma mat mjög lengi. Einnig hefur þróun í hönnun heimila hannað út þann möguleika 

að hafa moltun eða eigin ræktun.73 Þessi rými stuðluðu að meiri sjálfbærni og betri nýtingu 

hráefna. Hönnun framtíðar heimila ætti því að hafa þessi horfnu rými í huga við hönnun 

nýrra heimila en einnig átti að hafa sjálfbærni þeirra í fyrirrúmi. Sú hönnun fæli í sér þá 

hugmynd að sorpgeymslan yrði ekki lengur rými myrkursins heldur yrði því skipt upp í 

einingar innan heimilisins og fengi nýtt hlutverk. Hanna mætti aftur inná heimilin búr svo 

geyma mætti mat lengur. Öll heimili ættu að hafa rými til matjurtaræktunnar og 

                                                
72 Mitchell, “Sweden now recycles a staggering 99 percent of its garbage“. 
73 Guðrún A. Tryggvadóttir, „Sóun matvæla og hvað við getum gert.“, Náttúran,16.janúar 2013, sótt 
4.desember 2015 af http://natturan.is/samfelagid/article/12284/.  
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moltugerðar, sama hvort um einbýli eða fjölbýli er að ræða. Þetta eru forréttindi þeirra sem 

búa í einbýlishúsum, sem hafa þann möguleika að bæta við eign sína gróðurhúsi eða 

moltugerð.  

 Ef við hugsum um aðeins róttækari framtíðarsýn má til að mynda sjá að allt sorp er 

hráefni, sem hefur endað í sorpgeymslunni.  Það þýðir þó ekki að eiginleikar efnisins hafi 

breyst að neinu leyti.74 Því er afar mikilvægt að allir möguleikar þess séu kannaðir og 

framtíðarmöguleikar fundnir. Ekki má gleyma því að eins manns sorp er annars manns 

fjársjóður. Það er því margt sem er skilgreint sem sorp sem hefur þó notagildi fyrir 

einhvern annan.75 Mögulega er hægt að nýta þessa hugmyndafræði og nýta það sorp sem 

ekki verður hægt að farga sem byggingarefni í stað þess að troða því í landfyllingar. Í 

þessu samhengi þurfum við að horfast í augu við það að það vorum við sem hönnuðum þau 

vandamál sem við stöndum frammi fyrir.76 Við sköpuðum samfélag neyslu þar sem flest 

byggir á einnota neyslu. Við þurfum að vera meðvituð um þá staðreynd þegar við setjumst 

niður við hönnun nýs samfélagsstrúktúrs.  

                                                
74 „Endurvinnsla: Hvað er úrgangur?“. 
75 „Endurvinnsla: Hvað er úrgangur?“. 
76 Shah, „Consumption and consumerism“. 
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Niðurlag 

 

 „Sjálft rýmið á sér sögu innan hins vestræna reynsluheims og það er ekki hægt að 
sniðganga hvernig tíminn fléttaðist á örlagaríkan hátt saman við rýmið.“77 

 

 Rými sorpgeymslunnar er einmitt rými sem tíminn hefur unnið hörðum höndum 

við að sníða og móta. Það kemur kannski á óvart hversu margþætta og djúpa merkingu hún 

hefur. Sorpgeymslan hefur frá ótal mörgu að segja ef við leggjum nógu vel við hlustir. 

Ekki einungis geymir hún vísbendingar um okkur og venjur okkar, heldur geymir hún 

einnig vísbendingar um samfélagið sem við lifum í og hvernig það var hannað. 

Sorpgeymslan er í raun hönnuð af okkur til þess að reyna að leysa bæði hlutlæg og huglæg 

vandamál sem hönnuð voru inní líf okkar af fortíðar samfélagi. Hún er einhvers konar 

felustaður fyrir þau vandamál sem fylgja neyslusamfélaginu. Og því má segja að hún sé í 

raun tilraun okkar til þess að búa til útópískan og hreinan veruleika í annars ófullkomnum 

heimi. Því birtist hún mér eins og leið til þess að fegra annars ljótan veruleika auk þess sem 

hún hefur tekið við ábyrgð okkar sem neytendur. Þar sem neytendur geta falið hegðun sína 

á bak við hana og þurfa því ekki að horfast í augu við þau áhrif sem neyslan veldur í stóra 

samhenginu. Það er að segja hún er vísbending um að sú samfélagsmynd sem skapaði hana 

er mein gölluð. Með því að kafa í sorpmál og sorpstjórnun má sjá að margar spurningar 

vakna og þá sérstaklega hvað framtíðar þróun varðar.   

  

 

 

 

                                                
77 Foucault, „Um önnur rými“,bls. 131. 
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