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Abstract 

This research project covers waste management which is one of the biggest 

environmental problems in the world today.  

The main focus is on finding out what kind of benefits there are for the 

municipalities in Iceland to sort household waste. 

The theoretical part covers the climate change and what effects general waste 

has on it. A reference is made to a study done for the environmental division of 

the ESB, where the outcome and results of the research are viewed and 

published.  

Sustainability was a keyword during an environmental conference in Rio de 

Janeiro in the spring of 1992. Sustainability in relation to waste management is 

covered in this research as well as another big issue which is the 

responsibilities companies have towards local communities. 

Waste management laws and regulation are discussed along with directives 

agreed upon by ESB and the requirements Iceland needs to adhere to due to its 

involvement in the EES. 

A survey that indicates the attitude of residence towards sorting waste is 

analyzed. 

The status of waste management in several municipalities is assessed especially 

emphasizing the process itself. The cost of waste management is analyzed and 

compared between municipalities. Different solutions on the market are looked 

at and the biggest service providers are introduced. This is then followed by  

discussion and an outcome. 

Key words: general waste, sorting, recycling, the environment and 

municipalities. 
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Útdráttur  

Þetta rannsóknarverkefni tengist einu stærsta vandamáli sem heimurinn stendur 

frammi fyrir í dag sem er úrgangsmál. 

Lagt er upp með að finna út hver ávinningur er fyrir íslensk sveitarfélög að 

flokka heimilisúrgang sem fellur til í sveitarfélaginu. 

Í fræðilega hlutanum er meðal annars fjallað um loftslagsbreytingar og áhrif 

úrgangsmála á þau og í því sambandi vitnað í rannsókn sem gerð var fyrir 

umhverfissvið ESB, forsendur og niðurstöður rannsóknarinnar skoðaðar og 

settar fram. 

Sjálfbær þróun er hugtak sem kom fram í tengslum við tímamótaráðstefnu um 

umhverfismál sem haldin var í Ríó de Janeiró vorið 1992. Fjallað er um 

hugtakið sjálfbæra þróun og tengingu þess við úrgangsmál auk þess er annað 

hugtak sem sífellt verður meira áberandi í umræðunni skoðað og það er 

Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja. 

Lög og reglugerðir sem koma að úrgangsmálum verða tíunduð ásamt 

tilskipunum  samþykktum af ESB sem Íslendingum ber að taka upp sem aðilar 

að EES.  

Farið er yfir könnun sem meðal annars greinir viðhorf einstaklinga til 

flokkunar. 

Staða nokkurra sveitarfélaga í úrgangsmálum er skoðuð með áherslu á hvernig 

ferli úrgangsmála er háttað hjá þeim, tölfræðilegar upplýsingar um kostnað við 

þennan málaflokk greindar og gerður samanburður á milli sveitarfélaga. 

Lausnir sem eru í boði á markaði eru kynntar og þær skoðaðar auk þess eru 

þeir rekstraraðilar sem stærstir eru á þessum markaði kynntir. Umræða og 

niðurstaða er síðan lokahnykkurinn í þessu verkefni.  

 

Lykilorð: úrgangur - flokkun – endurvinnsla– umhverfi –sveitarfélög 
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Skilgreiningar á hugtökum 

Hér á eftir verða kynntar skilgreiningar á hugtökum sem tengjast endurvinnslu. 

Flestar þeirra eru fengnar úr reglugerð um urðun úrgangs nr. 738/200 auk þess 

nokkrar af heimasíðu Íslenska Gámafélagsins. 

 

Bændafílma: Plastið sem bændur nota yfir heyrúllur. 

 

Hauggas: Allar gastegundir sem myndast við niðurbrot úrgangs á urðunarstað. 

 

Heimilisúrgangur (sorp): Úrgangur frá heimilum, t.d. matarleifar, pappír, 

plast, garðaúrgangur, gler, timbur, málmar og sams konar leifar frá 

rekstraraðilum o.þ.h. 

 

Lífrænn úrgangur (lífbrjótanlegur úrgangur): Úrgangur sem er 

niðurbrjótanlegur af örverum með eða án tilkomu súrefnis, t.d. matarleifar, 

garðaúrgangur, sláturúrgangur, fiskúrgangur, ölgerðarhrat, húsdýraúrgangur, 

timbur, lýsi, garðyrkjuúrgangur, pappír og pappi og seyra. 

 

Böggun: Þjöppun úrgangs í bagga til að minnka rúmmál hans. 

 

Flokkun: Aðgreining úrgangstegunda til þess að hægt sé að endurnýta 

úrgangsefni og koma þeim úrgangi sem ekki nýtist til viðeigandi förgunar. 

 

Endurnotkun (reuse): Endurtekin notkun úrgangs í óbreyttri mynd. 

 

Endurnýting (recovery): Hvers konar nýting úrgangs, önnur en endurnotkun, 

þ.m.t. endurvinnsla, orkuvinnsla og landmótun. 

 

Endurvinnsla (recycling): Endurframleiðsla úr úrgangi til upprunalegra eða 

annarra nota, þar með talin lífræn endurvinnsla en ekki orkuvinnsla. 
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Förgun: Aðgerð eða ferli þegar úrgangi er umbreytt og/eða komið fyrir 

varanlega s.s. urðun og brennsla úrgangs. 

 

Móttökustöð: Staður og aðstaða þar sem tekið er við úrgangi til lengri eða 

skemmri geymslu, umhleðslu, flokkunar eða annarrar meðferðar. Þaðan fer 

úrgangur til nýtingar eða förgunar. Undir móttökustöð falla 

flokkunarmiðstöðvar, urðunarstaðir og brennslustöðvar. 

 

Rekstraraðili: Einstaklingur eða lögaðili sem ber ábyrgð á viðkomandi 

atvinnurekstri. 

 

Spilliefni: Úrgangur sem inniheldur efni sem haft geta mengandi eða óæskileg 

áhrif á umhverfið hvort sem þau eru óblönduð eða hluti af öðrum efnum, 

vörum eða umbúðum sem komist hafa í snertingu við spilliefni og skráð eru á 

lista í reglugerð um skrá yfir spilliefni og annan úrgang. 

 

Söfnunarstöð (gámastöð): Staður og aðstaða þar sem tekið er við úrgangi frá 

almenningi og/eða smærri fyrirtækjum. Þaðan fer hann til endurnotkunar, 

endurnýtingar eða er fluttur til móttökustöðvar. 

 

Umhverfi: Samheiti fyrir menn, dýr, plöntur og annað í lífríkinu, jarðveg, 

jarðmyndanir, vatn, loft, veðurfar og landslag, samfélag, heilbrigði, menningu 

og menningarminjar, atvinnu og efnisleg verðmæti. 

 

Urðun: Varsla úrgangs á eða í landi sem ekki felur í sér frekari vinnslu hans 

eða nýtingu um fyrirsjáanlega framtíð. 

 

Urðunarstaðir: Staðir þar sem tekið er við úrgangi til urðunar á eða í landi, þar 

á meðal urðunarstaðir þar sem framleiðandi úrgangs fargar eigin úrgangi á 

framleiðslustað og varanlegir staðir, þ.e. þar sem úrgangur er geymdur lengur 

en eitt ár áður en honum er fargað, eða þrjú ár áður en endurnýting hefst. 
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Úrgangur: Hvers kyns efni eða hlutir sem framleiðandi úrgangs eða sá sem 

hefur úrgang í vörslu sinni ákveður að losa sig við eða er gert að losa sig við á 

tiltekinn hátt og er skráður á lista í reglugerð um skrá yfir spilliefni og annan 

úrgang.  

 

Organization of the Petroleum Exporting Countries [OPEC]: Samtök 12 ríkja 

sem eiga það sameiginlegt að hafa yfir að ráða olíuauðlindum. 

 

Skipulögð flokkun: Úrgangur sem er flokkaður á þann hátt að tunnur eru við 

hvert heimili í viðkomandi sveitarfélagi og íbúar flokka í þær allan úrgang. 
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Inngangur  
Umhverfið og mál tengd því er bæði vinsælt og þarft umræðuefni. Stöðug 

fólksfjölgun í heiminum og aukin neysla skapar vandamál. Vandamál sem 

sífellt verður stærra og erfiðara við að eiga. Þetta vandamál snýst um það 

hvernig losna á við allan úrganginn sem verður til með aukinni neyslu. Þrátt 

fyrir að Ísland sé fámennt miðað við margar aðrar þjóðir þá erum við 

velmegunarþjóðfélag og búum við hátt neyslustig og þurfum því eins og aðrir 

að hafa áhyggjur af auknum úrgangi sem fer til urðunar hér á landi.  

Sorphirðumál er í höndum sveitarfélaga á hverjum stað og er þeirra hlutverk 

meðal annars að framfylgja þeim lögum og reglugerðum sem ríkisvaldið hefur 

samþykkt.  

Á árum áður var allur úrgangur fluttur á ruslahauga sem oftast nær voru 

staðsettir við bæjarmörkin og þar var úrgangurinn brenndur fyrir opnum eldi. Í 

dag er hinsvegar urðun algengasta leiðin við förgun hér á landi sem og í öllum 

heiminum. Urðun á sorpi er víðast hvar vandamál og kemur það til vegna 

vöntunar á landsvæði auk þess sem ósæskileg efni verða eftir í jarðveginum og 

menga hann.  Margar þjóðir heims hafa bundist samkomulagi og gert áætlun 

um að minnka það magn úrgangs sem fer til urðunar.  

Í þessu verkefni verður þessi málaflokkur skoðaður með áherslu á 

heimilisúrgang. Skoðaðar verða þær flokkunaraðferðir sem bjóðast og þá m.a. 

horft til kostnaðar við hverja og eina. Reyna að finna út hvernig má leysa 

vandamálið eða nýta tækifærið og svara spurningunni: Hvaða áhrif hefur og 

hver er fjárhagslegur ávinningur af flokkun sorps hjá íslenskum 

sveitarfélögum? 

Vona ég að verkefnið gefi lesanda yfirsýn og betri skilning á þessum 

málaflokki. 
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1.  Fræðileg umfjöllun 

1.1 Náttúruauðlindir  
Auðlind er samkvæmt orðabók Menningasjóðs uppspretta auðs eða 

náttúruauðæfi. Auðlind getur verið efnisleg og/eða byggð á mati einstaklinga. 

Sumar náttúruauðlindir eru mikilvægari mannkyninu en aðrar og jafnvel 

lífsnauðsynlegar eins og til dæmis vatns og hreint loft.  

Auðlindir heimsins eru ekki óþrjótandi og takmörk hvað hægt er að nema 

mikið burt úr umhverfinu til framleiðslu. Margar auðlindir eru sameign eins og 

vatn, loft og landslag og oft er því óljóst hvar ábyrgðin liggur þegar kemur að 

umhirðu um sameiginlegar auðlindir og sú staða getur valdið hirðuleysi í 

umgengni við þær. Þegar kemur að náttúruauðlindum  sem gefa mikið 

fjármagn af sér eins og til að mynda olíulindir þá er oftar en ekki um að ræða 

fákeppnismarkað. Olíuverð í heiminum er að mestu stjórnað af samtökum 

OPEC ríkjanna og í krafti stærðar sinnar stjórna þeir magni og verði á markaði. 

Auðlindir og hagkerfið tengjast sterkum böndum þar sem auðlindirnar færa inn 

í hagkerfið verðmæti í formi aðfanga sem notuð eru við framleiðslu. 

1.2 Gróðurhúsalofttegundir og loftslagsbreytingar 
Lofthjúpur jarðar er afar þunnt gaslag sem umlykur jörðina. Þessi hjúpur sem 

skiptist í mörg hvolf er nauðsynlegur svo lífvænt sé á jörðinni. Hlutverk hans er 

að koma í veg fyrir að skaðleg geislun frá sólu nái til jarðarinnar. Hann hindrar 

einnig að hluti varmans sem jörðin geislar frá sér hverfi út í geiminn.  

Óson er lofttegund sem myndast og brotnar niður í lofthjúpi jarðar og finnst 

óson aðallega í 20 – 50 km fjarlægð frá jörðu, þetta er hið svokallaða ósonlag 

sem segja má að sé sólhlíf jarðarinnar enda verndar ósonlagið menn, dýr og 

gróður gegn skaðlegri geislun frá sólu. Loftmengun hefur skaðleg áhrif á 

samsetningu lofthjúpsins og með losun óæskilegra efna út í andrúmsloftið 

hefur orðið röskun í myndun og niðurbroti á ósoni þannig að niðurbrotið er 

meira en myndunin og því meira sem við losum af ósoneyðandi lofttegundum 

því hraðar þynnist ósonlagið (Umhverfisstofnun, e.d. a). 
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Aukin losun gróðurhúsalofttegunda af mannavöldum, veldur loftslags-

breytingum og gróðurhúsaáhrif aukast. Afleiðingar loftslagsbreytinga á 

jörðinni verða meðal annars þær að gróðurbelti færast til, yfirborð sjávar 

hækkar og flóðahætta eykst á ýmsum frjósömum og þéttbýlum svæðum. 

Breytingar geta orðið á lífsskilyrðum í sjó sem koma til vegna breytinga á 

straumum, sýrustigi og seltu. Óvíst er hvaða afleiðingar þetta mun hafa fyrir 

mannkynið, líklegt er talið að loftslagsbreytingar og afleiðingar þeirra komi til 

með að auka mjög á vandann sem nú þegar steðjar að mannkyninu vegna 

mikillar fjölgunar jarðarbúa. Bruni jarðefnaeldsneytis hefur leitt til mikillar 

losunar koldíoxíðs (CO2) út í andrúmsloftið frá upphafi iðnbyltingar snemma á 

nítjándu öld (Umhverfisstofnun, 2009b). 

Gróðurhúsalofttegundir hafa þann eiginleika að gleypa varmageislun frá jörðu. 

Þessar lofttegundir finnast í litlu magni í andrúmsloftinu og eru kallaðar 

gróðurhúsalofttegundir vegna þeirra gróðurhúsaáhrifa sem þær valda. Annað 

sem þessar lofttegundir hafa sameiginlegt er langur líftími þeirra í 

andrúmslofti. Helstu gróðurhúsalofttegundir eru: Vatnsgufa (H2O), koldíoxíð 

(CO2), metan (CH4), óson (O3), glaðloft (N2O), brennisteinshexaflúoríð (SF6) 

og ýmis halógenkolefni (Umhverfisstofnun, 2009a). 

Magn útstreymis gróðurhúsalofttegunda sem verður vegna úrgangs er háð 

magni og meðhöndlun úrgangsins. Útstreymi vegna meðferðar úrgangs skiptist 

í tvær tegundir útstreymi vegna frárennslis og útstreymi vegna urðunar, 

brennslu og jarðgerðar.  

Loftslagsbreyting er ein af þekktum afleiðingum sem verða vegna úrgangs. 

Auk þess getur úrgangur valdið beinu tjóni á heilsu manna sem kemur til vegna 

myndunnar á menguðum loftegundum sem fer út í andrúmsloftið. Mengun á 

grunnvatni er einnig þekkt afleiðing sem oft má rekja til urðunarstaða. Land-

svæði sem fara undir urðunarstaði mengast og verða ónothæf, lyktar-mengun 

skapast við urðunarstaði og veldur óþægindum. 
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Evrópusambandið vinnur skipulega að umhverfismálum og margar rannsóknir í 

þessum málaflokki eru gerðar hjá ESB og stofnunum tengdum sambandinu. 

Athyglisverð rannsókn var framkvæmd af AEA Technology plc fyrir 

umhverfissvið ESB. Tilgangur rannsóknarinnar var að meta loftslagsbreytingar 

sem verða af völdum mismunandi aðferða við förgun úrgangs frá sveitar-

félögum innan sambandsins. Rannsóknin nær yfir þau 15 aðildarríki (árið 

2002) ESB og tímasviðið er 2000 – 2020). 

Þessari rannsókn sem er upp á rúmar 220 síður er einungis ætlað að upplýsa 

áhrif og þróun úrgangsmála á loftslagsbreytingar á 20 ára tímabili og í því 

sambandi að finna út hver besta leiðin er við förgun til að lágmarka losun 

gróðurhúsalofttegunda.  

 Eftirfarandi aðferðir voru kannaðar með loftslagsbreytingar í huga: 

 Urðun á ómeðhöndluðum úrgangi frá sveitarfélögum – ályktun í 

þessum flokki var byggð á að stjórnun á metan losun væri til staðar og 

metan nýtt til orkuframleiðslu og þá tekið tillit til nýtingar orkunnar á 

meðal almennings. 

 Brennsla – Við rannsókn á þessari aðferð var matið gert bæði með og 

án möguleika á nýtingu orkunnar sem til verður við brennsluna. 

 Vélræn líffræðileg meðferð – Með þessari aðferð eru endurvinnanleg 

þurr efni tekin frá og eftir standi efni sem ekki eru eins góð í 

jarðefnagerð og önnur.  

 Jarðefnagerð – Framleiðsla á gæðajarðefni úr gæðahráefni eins og 

matvælum og garðúrgangi. Gert er ráð fyrir markaðssetningu á gæða 

moltu og valkostir hér eru bæði heimagerð moltu og rekstraaðila. 

 Þurr-hitakær loftfirrt vinnsla með loftháðri eftirvinnslu – Þetta er 

ákveðin lausn við vinnslu á lífrænum úrgangi til orkuvinnslu. 

 Endurvinnsla – pappi, gler, málmur, plast, textíl, rafmagns – og 

rafeindatæki eru flokkuð frá úrgangsstraum og búin undir að verða 

endurnýtt í svokallaðar endurunnar vörur. 
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Helstu ferlarnir sem leiða til annarsvegar jákvæðs (aukið) útstreymis og hins 

vegar neikvæðs (minna) útstreymis gróðurhúsalofttegunda eru eftirfarandi. 

Aukið útstreymi má rekja til: 

 Útstreymi metans af urðunarstöðum 

 Útstreymi koltvísýrings við brennslu á plasti og ákveðnum 

vefnaðarvörum 

 Útstreymi nituroxíð við brennslu úrgangs 

 Útstreymi koltvíoxíð skapast við söfnun úrgangs vegna tækjanna sem 

notuð eru við söfnunina 

 Útstreymi halógen sambanda í tengslum við frysti- og kæliskápa. 

Minnka má útstreymi með því að: 

 Forðast notkun á jarðefnaeldsneyti í kerfinu þegar framleidd er orka við 

brennslu úrgangs. 

 Forðast útblástur í tengslum við endurvinnslu. 

 Forðast mengun við dreifingu á rotmassa. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru settar fram í 21 lið. Þegar heildarniðurstöður 

eru skoðaðar þá er niðurstaðan sú að endurvinnsla, jarðgerð og 

metanframleiðsla úr hauggasi á urðunarstöðum er með lægsta hlutfall af 

útstreymi gróðurhúsalofttegundum í samanburði við aðrar aðferðir. Stærsti 

ávinningurinn til að koma í veg fyrir útstreymi óæskilegra lofttegunda er að 

flokka úrgang í meira mæli í stað þess að koma honum á urðunarstaði.  Þegar 

kostnaðurinn við aðferðirnar var skoðaður er niðurstaðan sú að urðun er 

ódýrasti kosturinn en þó er tekið fram að kostnaður við urðun mun aukast þar 

sem núverandi urðunarstaðir fyllast og opna verður fyrir nýja urðunarstaði. 

Kostnaður við jarðgerð veltur á því hversu vel tekst að markaðssetja efnið á 

hverjum stað. Kostnaður við endurvinnslu er mjög háð markaðsvirði 

endurvinnsluvörunnar og því misjafnt eftir því hvaða vara á í hlut hver 

kostnaðurinn er (Alison Smith, Keith Brown, Steve Ogilvie, Kathryn Rushton 

og Judith Bates, 2001,  bls. i - vii). 

Hér á landi á árunum 1990 – 2007 jókst útstreymi vegna úrgangs um 41%. 

Innan geirans skiptist hlutfall af heild árið 2007 þannig að útstreymi vegna 

urðunar um 80%, frárennslis um 9%, brennslu um 11% og jarðgerðar 1%. Á 
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sama tíma jókst útstreymi vegna meðhöndlunar fráveituvatns um 14% sem 

aðallega má rekja til íbúafjölgunar. Útstreymi frá urðunarstöðum jókst um 51% 

á árunum 1990 – 2007 sem alfarið má rekja til aukningar úrgangs sem fært er á 

urðunarstaði. Útstreymi frá brennslu jókst um 5%. Hlutfall útstreymis af 

völdum úrgangs hér á landi árið 2007 var í kringum 5% (Brynhildur 

Davíðsdóttir, Ágústa Loftsdóttir, Birna Hallsdóttir, Bryndís Skúladóttir, Daði 

Már Kristófersson, Guðbergur Rúnarsson, Hreinn Haraldsson, Pétur 

Reimarsson, Stefán Einarsson, Þorsteinn Ingi Sigfússon. 2009, bls. 34 - 44). 

1.3 Sjálfbær þróun 
Hugtakið sjálfbær þróun er opinberlega skilgreint sem: „Sú þróun sem gerir 

okkur kleift að mæta þörfum okkar, án þess að stefna í voða möguleikum 

komandi kynslóða á að mæta þörfum sínum“ (Samband íslenskra sveitarfélaga, 

2001). Á níunda áratug síðustu aldar var nefnd undir forystu Gro Harlem 

Brundtland þá forsætisráðherra Noregs sett á laggirnar. Vinna þessarar nefndar 

var lögð til grundvallar við undirbúning sögufrægrar ráðstefna á vegum 

Sameinuðu Þjóðanna um umhverfi og þróun. Ráðstefnan var haldin í Ríó de 

Janeiró vorið 1992 og markaði hún þáttaskil í umhverfismálum í heiminum. 

Fulltrúar samtals 179 þjóða féllust á sameiginlega áætlun sem fékk heitið 

Dagskrá 21 (e.Agenda 21). Áætlunin miðar að því að koma á sjálfbærri þróun á 

21. öldinni.  

Í fyrstu grunnreglu Ríó-yfirlýsingarinnar segir: „Sjálfbær þróun snýst um 

manninn og möguleika hans. Fólk á að geta starfað og lifað heilbrigðu lífi í sátt 

við náttúruna“ (Umhverfisráðuneytið, 2002, bls. 9).  

Sjálfbær þróun hefur þrjár meginstoðir og eru þær: Efnahagsvöxtur, félagsleg 

velferð og jöfnuð og vernd umhverfisins (sjá mynd 1). Þessa þrjá þætti verður 

að skoða í samhengi, á þann hátt að leitast skal við að hámarka efnahagslega og 

félagslega velferð án þess að það komi niður á og skaði umhverfið. Áður var 

gjarnan litið á umhverfisvernd og efnahags- og atvinnuþróun sem andstæða 

póla sem ekki væri hægt að samþætta en með sjálfbærri þróun er verið að falla 

frá þeirri hugsun þar sem sýnt þótti að hún væri ekki að virka til lengri tíma 

litið (Umhverfisráðuneytið, 2002, bls. 9).  
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Mynd 1. Þrjár megin stoðir sjálfbærrar þróunar 

Í 28. kafla Dagskrá 21 er kveðið á um Staðardagskrá 21 (e. Local Agenda 21) 

og er hún ætluð sérhverri sveitarstjórn um heim allan til að vinna eftir í 

samvinnu og samráði við íbúana á hverjum stað. Staðardagskrá 21 á að 

innihalda lista yfir þau verk sem hvert sveitarfélag ætlar að vinna til að nálgast 

markmið um sjálfbæra þróun. Í dag eru rúmlega 50 sveitarfélög á Íslandi sem 

hafa hafið þetta starf og í þessum sveitarfélögum búa rúmlega 90% 

þjóðarinnar. Verkefnastjóri Staðadagskrár 21 á Íslandi er Stefán Gíslason, 

líffræðingur og hefur hann umsjón með Staðardagskrárvefnum sem er 

starfræktur á vegum Sambands íslenskra sveitarfélaga og á þessum vef má 

nálgast gagnlegar upplýsingar og fróðleik sem varða Staðardagskrá 21 

(Samband  íslenskra sveitarfélaga, 2001). Staðardagskrárstarfið tekur mið af og 

hefur til hliðsjónar stefnumörkun um sjálfbæra þróun á landsvísu við 

markmiðasetningu einstakra svæða. Eins og áður sagði þá miðar sjálfbær þróun 

að því að samþætta efnahagsleg, félagsleg og umhverfisleg markmið og því 

leggja sveitarfélögin áherslu á að efla atvinnulíf og treysta byggð í landinu en 

stuðla jafnframt að sjálfbærri þróun (Umhverfisráðuneytið, 2002, bls. 19). 
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Í skýrslu Umhverfisráðuneytisins (2002 bls. 50) eru sett fram sautján markmið 

sem tengjast ákveðnum umhverfisþáttum. Markmiðin eru útskýrð, ástand mála 

útlistað og síðan er komið fram með leiðir til að ná settum markmiðum. Með 

markmiði númer þrettán er tekið á úrgangsmálum og er markmiðið eftirfarandi: 

 Minnkun og bætt meðhöndlun úrgangs 

• Dregið verði úr myndun úrgangs eftir því sem kostur er og hann 

meðhöndlaður þannig að hann valdi sem minnstum neikvæðum 

áhrifum á umhverfið. Tryggja þarf að spilliefni berist ekki út í 

umhverfið. 

• Náð verði tölulegum markmiðum um aukna endurnýtingu 

úrgangs, s.s. umbúðarúrgangs, lífræns úrgangs, rafeindabúnaðar 

og raftækja. 

• Við verðmyndun vöru verði gert ráð fyrir förgunarkostnaði. 

Bæði stjórnstigin hér á landi hafa vissulega stóru hlutverki að gegna í málum 

sem koma að sjálfbærri þróun. Hlutverk aðila utan stjórnkerfisins er ekki síður 

mikilvægt því að virk þátttaka almennings er nauðsynleg svo að árangur náist í 

átt til sjálfbærrar þróunar. Frjáls félagasamtök ekki síst á sviði umhverfismála 

láta sífellt meira til sín taka í almennri umræðu og samstarf stjórnvalda við slík 

samtök hafa aukist hin síðari ár.  

Atvinnulífið gegnir lykilhlutverki varðandi sjálfbæra þróun. Starfsemi 

fyrirtækjanna hefur mikil áhrif á nýtingu náttúruauðlinda og mengun 

umhverfis. Hlutverk stjórnvalda er að setja lög og reglur og halda uppi eftirliti 

til að koma í veg fyrir misnotkun á umhverfinu (Umhverfisráðuneytið, 2002, 

bls. 20). Þróun síðustu ára hefur verið sú að fyrirtækin hafa sjálfviljug viljað 

ganga lengra í hinum ýmsu samfélagstengdu málum og þá ekki síst málum sem 

snerta umhverfismál og mengun. Ástæðan er meðal annars sú að aukin 

samkeppni veldur því að fyrirtækin sækjast eftir aukinni viðskiptavild meðal 

annars til að auka markaðshlutdeild sína. Með virkri umhverfisstefnu má einnig 

lækka kostnað, til dæmis með betri nýtingu hráefnis sem leiðir til minnkunar á 

kostnaði. 
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Bæði það að almenningur er upplýstari um umhverfismál í dag en áður og sú 

staðreynd að aðgengi almennings að fjölmiðlum er svo til hindrunarlaus með 

tilkomu veraldarvefsins, setur ákveðinn þrýsting á að fyrirtæki standi sig ætli 

þau að halda velli. Auknar kröfur eru á að fyrirtæki sýni ábyrgð í verki 

gagnvart umhverfi sínu og þá er ekki eingöngu verið að tala um lagalega 

skyldu heldur eitthvað aðeins meira og um það verður fjallað í næsta kafla. 

1.4 CSR – Skilgreining 
Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja (e. Corporate social responsibility), hér eftir 

nefnt CSR, er hugmyndafræði sem er alltaf að verða meira til umfjöllunar hjá 

fyrirtækjum í heiminum. Hugmyndafræðin er upphaflega komin frá 

Bandaríkjunum en hefur verið að ryðja sér rúms í Evrópu síðustu ár. Ísland er 

ekki eins langt komið í þessum málum eins og frændur vorir á hinum 

Norðurlöndunum, en Danmörk er mjög framarlega í notkun á þessari 

hugmyndafræði. 

Philip Kotler og Nancy Lee hafa gefið út bók sem heitir „Corporate Social 

Responsibility: Doing the most good for your company and your cause“ sem 

tekur á samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja. Bókin útskýrir hugtök og aðferðir 

fyrir fyrirtæki í átt að bættum samskiptum við hagsmunaaðila. Kotler og Lee 

skilgreina samfélagsleg ábyrgð sem skuldbindingu til að bæta samskipti við 

hagsmunaaðila fyrirtækisins gegnum framkvæmdir og framlag á auðlegðum 

fyrirtækisins (Kotler, P. & Lee, N. 2005, bls 3). 

Þórunn Edwald segir eftirfarandi í viðtalið við Neytendablaðið: „Samfélagsleg 

ábyrgð fyrirtækja er skilgreind sem það að fyrirtæki hámarki jákvæð áhrif sín á 

samfélagið og lágmarki þau neikvæðu, að þau fari að lögum, siðferðislegum 

gildum, verndi umhverfið, styrki góðgerðarmál og hafi réttindi starfsmanna í 

hávegi“ (Þórunn Edwald 2008, bls 22). 

Evrópusambandið hefur verið að skoða samfélagslegar ábyrgðir fyrirtækja og 

eftir þá skoðun gáfu þeir út bókina „Green paper promoting a European 

framework CSR“ bókin kom út árið 2001. Grænbók ESB um CSR, miðar CSR 

út frá kjarnastarfsemi fyrirtækisins í rekstri og að fyrirtækið taki tillit til 
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umhverfis- og félagsmála og að skoðanaskipti við hagsmunaaðila séu líkleg til 

að stuðla að vexti og hagsæld fyrirtækisins í samfélaginu til lengri tíma. 

ESB skilgreinir CSR sem samfélagslega ábyrgð fyrirtækja sem felur í sér að 

fyrirtæki taki sjálfviljug tillit til umhverfis- og félagsmála við reksturinn og 

skuldbindi sig umfram það sem kveðið er á um í lögum og reglugerðum og 

kjarasamningum að sinna þessum hlutum. CSR fjallar um að ganga lengra en 

lög og samningar kveða á um, en þó framfylgja því sem eðlilegt er (Grænbók 

ESB, 2001, bls. 5). 

Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja fjalla í stuttu máli um þá þætti sem fyrirtækið 

getur gert til að vera talið „góður samfélagsþegn“. Fyrirtæki nýta sér 

almannatengsl til að aðstoða fyrirtækið í þeim hlutum sem snúa að tengslum 

við hagsmunaaðila, svo sem í tengslum við að vernda orðspor fyrirtækja, koma 

jákvæðum umfjöllunum af stað um fyrirtækið, kynning og svo framvegis.  

Kotler og Keller segja í bók sinni „Marketing management“ að fyrirtæki verði 

að fylgja þremur þáttum þegar kemur að samfélagslegri ábyrgð: 

 Lögmætri framkomu: Samfélagið verður að nota lög til að skilgreina 

hvað er ólögleg, andfélagslegt og ósamkeppnishæft. Fyrirtæki eða 

stofnanir verða að tryggja að hver starfsmaður þekki og skilji lög sem 

tengjast starfssviðinu.  

 Siðferðislegri framkomu: Fyrirtæki verða að tileinka sér og dreifa til 

þeirra sem við á, skriflegum siðareglum og byggja menningu 

fyrirtækisins upp á þessum reglum og gera starfsmennina ábyrga fyrir 

því að fylgja þessum viðmiðunarreglum. 

 Félagslegri framkomu: Mikilvægt er að þjálfa samfélagslega framkomu, 

sérstaklega þegar átt er við hagsmunaaðila. Með hagsmunaaðilum er átt 

við, hluthafa, starfsmenn, viðskiptamenn og aðra sem koma að 

fyrirtækinu (Kotler, P. & Keller, K. L. 2006, bls. 707-708). 
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1.5  „3Rs“  
Á ráðherrafundi sem haldinn var í Tokyo 28. – 30. apríl árið 2005 var formlega 

sett í gang „3Rs“ verkefnið sem samþykkt var á leiðtogafundi G8 ríkjanna 

árinu áður (Ministry of the Environment, e.d. a). Samþykktin miðar að því að 

stuðla að „3Rs“ á heimsvísu og byggja upp hringrás samfélaganna gegnum 

árangursríka nýtingu á auðlindum og efnum. „3Rs“ stendur fyrir ensku orðin 

reduce, reuse and recycle eða draga úr/minnka, endurnota og endurvinna og 

felst hugmyndafræðin í að hugsa fyrst um að draga úr og reyna að lágmarka 

úrgang síðan að endurnýta hlutina og að síðustu endurvinna (Ministry of the 

Environment, e.d. b). 

1.5.1 Minnka magn (e.Reduce) 

Eins og sjá má á mynd 2 þá er magn úrgangs stöðugt að aukast hér á landi. Á 

milli áranna 2002 – 2007 jókst heildarmagn úrgangs hér á landi um 25%. 

Fólksfjölgun á þessum sama tíma nemur 7% (Hagstofa Íslands, e.d. b). Þetta 

þýðir að 300 kg aukning er á sorpi á hvern íbúa frá því að vera 1600 kg á hvern 

íbúa árið 2004 upp í 1.900 kg árið 2007. 

Þess má geta að árið 1995 var magn úrgangs á hvern íbúa 500 kg og hefur því 

aukist um 380% á 12 árum (Umhverfisstofnun, 2007). 

1.5.2 Endurnýting (e.Reuse) 

Endurnýting er það að nota hlutina aftur. Einu tölurnar sem haldið er utan um 

þegar að endurnýtingu kemur er að finna hjá Hagstofu Íslands. Þar má fá 

sundurliðun á flokkun á fatnaði, skóm og textíl og þegar þessar tölur eru 

skoðaðar þá kemur í ljós að á árunum 2002 – 2005 var sama magn öll árin eða 

1000 tonn. Hinsvegar jókst magnið um helming árið 2006 og var 2000 tonn 

(Hagstofa Íslands, e.d. c). 

 1.5.3 Endurvinnsla (e. Recycle) 

Endurvinnslan er stærsti flokkurinn af þessum þremur. Árið 2006 voru 

endurunnin 203.000 tonn af úrgangi á Íslandi. Á árunum 2002 – 2006 jókst 

magn þess úrgangs sem fer í endurvinnslu um 85% (Hafstofa Íslands, e.d. c) á 

þessum sama tíma jókst úrgangur um 24% á öllu landinu (Hagstofa Íslands, 

bls. 37). 
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Í úrgangsstjórnun eru þessum þremur hugtökum (3R) stillt upp í áðurnefndri 

röð með áherslu á mikilvægi hvers hugtaks. Besti kosturinn er að minnka 

notkun þar sem það leiðir af sér minna magn úrgangs. Annar kosturinn er að 

endurnýta hlutina enda hefur það í för með sér minni notkun á auðlindum og 

minni losun á óæskilegum lofttegundum sem skapast við framleiðslu. Síðasti 

kosturinn er að endurvinna hlutina. 3Rs hugsun er mikilvæg sem grunnhugsun 

þegar kemur að úrgangsstjórnun og æskilegt að halda henni á lofti og innleiða 

hjá almenningi. 
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2.  Aðferðafræði 
Til að nálgast svarið við rannsóknarspurningunni verður bæði notast við 

eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir. Grundvallarmunur er á 

aðferðafræðinni sem beitt er í þessum nálgunum.  

Megindleg aðferðafræði byggist á gögnum sem eru mælanleg og teljanleg. 

Verið er að finna meðaltöl, dreifingu og tengsl á milli breyta. Úrtakið er stórt, 

lagskipt og slembivalið og er lýsandi fyrir þýðið. Aðferðirnar sem má nota eru 

meðal annars tilraunir, lokuð viðtöl, kannanir, úrvinnsla fyrirliggjandi gagna og 

gátlistaathugun og tæki og tól sem notast má við eru gátlistar, spurningalistar, 

atriðaskrár og tölvur og forrit (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 219 -221). 

Eigindleg aðferðafræði má rekja til hugmynda og kenninga eins og 

fyrirbærafræði og samskiptafræði. Áherslan er á að einstaklingurinn sé að túlka 

þann veruleika sem hann er hluti af. Gögnin eru lýsandi og oft persónuleg. 

Úrtak er lítið og endurspeglar ekki endilega þýðið. Aðferðirnar sem notaðar eru 

vettvangsathugun, rýnihópar, athugun skjala, þátttakendaathugun og opin 

viðtöl og tækin sem notast má við eru upptökutæki, rannsakandi og tölvur og 

forrit (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 219 -221). 

Fyrirliggjandi megindleg gögn koma meðal annars frá Sambandi íslenskra 

sveitarfélaga. Þar er um er að ræða tölfræðilegar upplýsingar úr ársreikningum 

allra sveitarfélaga á Íslandi sem aðgengilegir eru á heimasíðu sambandsins auk 

gagna um rekstrarútgjöld sveitarfélaganna. Þessi fyrirliggjandi gögn verða 

notuð til úrvinnslu og út frá þeim reiknaður meðalkostnaður sveitarfélaga við 

sorphirðumál og tengsl á milli skoðuð og gerður samanburður milli 

sveitarfélaga.  

Fyrirliggjandi gagna verður einnig aflað á heimasíðu Hagstofu Íslands. Þar er 

meðal annars um að ræða tölfræðileg gögn um úrgang, flokkun, endurnýtingu 

og endurvinnslu. Þessi gögn verða sett upp í myndrænt form til glöggvunar 

fyrir lesendur þar sem þróun milli ára er skoðuð og metin. 

Undir forystu Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands var framkvæmd árið 

2008 viðamikil könnun á neysluvenjum og viðhorfum til endurvinnslu. Um er 
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að ræða 3000 manna slembiúrtak fólks úr þjóðskrá á aldrinum 18 ára og eldri. 

Sendir voru út spurningalistar og var gefið val á að svara listanum og senda 

póstleiðis til baka eða svara könnuninni á netinu og fengu þátttakendur sérstakt 

aðgangs- og lykilorð. Alls svöruðu 1198 manns eða um 40%. Ganga þurfti á 

eftir því að ákveðnir hópar svöruðu og á endanum gekk það eftir og 

endurspegla svarendur í könnuninni þýðið nokkuð vel (Einar Mar Þórðarson, 

Fanney Þórisdóttir og Friðrik H. Jónsson, 2008). 

Til öflunar frumgagna var útbúinn spurningalisti með 20 lokuðum spurningum 

sem þó gáfu í sumum tilvikum kost á að svara með eigin orðum (sjá viðauki 

IV). Notast var við tölvuforritið excel og var það m.a. valið með það í huga að 

úrvinnslan yrði þægileg viðfangs. Spurningalistarnir voru sendir með vefpósti 

þann 22. mars 2010 til forsvarsmanna sorpmála hjá 16 sveitarfélögum. Heimtur 

voru um 65% og þrátt fyrir ítrekanir til þeirra sem ekki svöruðu bar það ekki 

árangur. Við val á þeim sveitarfélögum sem könnunina fengu var meðal annars 

haft í huga að fá þverskurð af þeim förgunaraðferðum sem tiltækar eru hér á 

landi auk þess var tekið mið af árlegri könnun ASÍ um gjaldtöku stærstu 

sveitarfélaganna hér á landi. 

Viðtöl eru ein leið til að afla sér rannsóknargagna og fela þau í sér að gagna er 

aflað með beinum orðaskiptum rannsakenda og viðmælenda. Viðtöl eru ýmist 

notuð ein og sér eða með öðrum aðferðum eins og mælingum, skýrslum og 

dagbókum. Viðtalsform eru misjöfn og það form er valið sem hentar 

viðfangsefni hverju sinni. Viðtöl geta verið við einstakling eða hóp og farið 

fram augliti til auglitis eða í gegnum fjarskiptabúnað og þau greinast í stöðluð 

og óstöðluð viðtöl (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 73). 

Í óstöðluðum viðtölum er viðtalsrammi ekki í föstum skorðum en þó er ákveðin 

lína sett um umræðuefnið en hversu nákvæmur hann er fer meðal annars eftir 

rannsóknarspurningunni. Grundvallaratriði með óstöðluðum viðtölum er að þau 

séu opin og eins lítið stýrt af rannsakanda eins og hægt er (Helga Jónsdóttir, 

2003, bls. 75 -76).  
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Óstaðlað einstaklingsviðtal var tekið við Birgir Kristjánsson framkvæmdastjóra 

umhverfissviðs hjá Íslenska Gámafélaginu sem er sérfræðingur í flokkun á 

úrgangi og málum viðkomandi endurvinnslu. Markmiðið með viðtalinu var að 

afla almennra upplýsinga um úrgangsmál og þá einna helst flokkun og 

endurvinnslu. Auk þess var gert ráð fyrir tíma í að fá upplýsingar um gang 

mála í þriggja flokka kerfi ÍGF. Viðtalið fór fram 30. mars á skrifstofu Birgis í 

aðalstöðvum ÍGF í Gufunesi. 

Fyrirliggjandi eru gögn sem Verðlagseftirlit Alþýðusamband Íslands aflar 

árlega með framkvæmd könnunar sem sýnir breytingar sem verða á útsvari og 

álagningu fasteignagjalda í 15 stærstu sveitarfélögum landsins. Þar er meðal 

annars að finna sorphirðugjöld sem hver íbúðareigandi í sveitarfélaginu þarf að 

greiða (Alþýðusamband Íslands, 2010). Þessar tölur verða notaðar samhliða 

öðrum gögnum þegar kemur að því að skoða stöðuna í dag hjá 

sveitarfélögunum. 

Veraldarvefurinn hefur upp á að bjóða ógrynni af upplýsingum og var notast 

við hann bæði með því að skoða heimasíður sveitarfélaga og nálgast á 

einfaldan hátt skýrslur og ritrýndar greinar um úrgangsmál.  
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3.  Ísland í dag – staða úrgangsmála 

3.1 Úrgangur – verðmæti eða vandamál 
Neyslusamfélag nútímans skilar sífellt meira af úrgangi. Umbúðir virðast 

aukast frekar en hitt þrátt fyrir aukna umhverfisvitund meðal fólks. 

Tilgangurinn með umbúðum er oftast sá að fanga augu neytenda í síaukinni 

samkeppni sem markaðir búa við í nútímaneyslusamfélagi.  

Þessu gríðarlega magni af úrgangi fylgir kostnaður sem okkur ber siðferðis- og 

lagaleg skylda til að lágmarka eins og kostur er. Dýrmætar náttúruauðlindir 

jarðarinnar eru notaðar til framleiðslu á hinum ýmsum varningi sem síðan fer á 

markað og þaðan til notkunar hjá neytendum. Að endingu losa neytendur sig 

við þann hluta sem ekki er þörf fyrir svo sem umbúðir og jafnvel hlutinn 

sjálfan en það fer eftir eðli hlutarins. Auðlindir sem liggja að veði eru skógar, 

jarðolía, jarðvegur og málmur. Það eru til leiðir til að lágmarka þennan 

kostnað, það má gera með því að minnka úrgang, endurnýta hann eða 

endurvinna. Stuðla má að sjálfbærri þróun meðal almennings með því að 

upplýsa almenning um að úrgangur sé verðmætt hráefni sem æskilegt er að 

koma aftur inn í hringrás framleiðsluferils.  

3.2 Magn og tegundir úrgangs  
Skipta má úrgangi upp í þrjá flokka eftir uppruna: 

1. Úrgangur frá sveitarfélögum (heimilisúrgangur) 

2. Rekstrarúrgangur 

3. Annar úrgangur 

Í þessu verkefni er verið að fjalla um fyrsta flokkinn er inniheldur úrgang frá 

heimilunum í landinu.  

Á árunum 2002 - 2007 þá var hlutur úrgangs frá sveitarfélögum í kringum 30% 

af heildar úrgangi á landinu. Eins og sést á mynd 2 jókst úrgangur í þessum 

flokki á þessum fimm árum um 30% eða heldur meira en heildarmagn úrgangs 

á þessum sama tíma en þar var aukningin 25%.  
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Mynd 2. Heildarmagn úrgangs á Íslandi  

Það að hlutur heimilanna af heildarmagni úrgangs sé að aukast á milli ára 

verður að teljast slæm þróun en skýringin gæti auk aukinnar neyslu verið 

stöðug fólksfjölgun (Hagstofa Íslands,2009). 

Þegar þetta verkefni er skrifað eru ekki komnar tölur um heildarmagn úrgangs 

fyrir árin 2008 og 2009 en áhugavert verður að skoða tölur um magn úrgangs 

eftir hrun og bera þær saman við tölurnar 2006 og 2007 og sjá þannig hvort 

fylgni sé í magni úrgangs og uppgangs í þjóðfélaginu (Hagstofa Íslands, 2009, 

bls. 37).  En úrgangsmagn hefur reynst mjög tekjutengt og úrgangur hefur því 

verið meiri á höfuðbogarsvæðinu heldur en á landsbyggðinni og tekjur eru 

almennt hærri á höfðborgarsvæðinu (Umhverfisstofnun, 2007). 

3.2.1 Lífrænn úrgangur 

Lífrænn úrgangur er allur sá úrgangur sem fellur til og er niðurbrjótanlegur af 

örverum og þá hvorutveggja með eða án tilkomu súrefnis. Eftirfarandi telst til 

lífræns heimilisúrgangs: 

 Pappír og pappi 

465 476 493
523

546
583

137 140 147 158 170 177

0

100

200

300

400

500

600

700

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Í þ
ú

su
n

d
u

m
 t

o
n

n
a

Ártal

Heildarmagn úrgangs á Íslandi

Úrgangur alls

Heimilisúrgangur



 
VIÐSKIPTA - OG RAUNVÍSINDASVIÐ                                                                                                                   Þriggja flokka kerfi í þágu umhverfis 

 

HNH  18 
 

 Úrgangur frá eldhúsum sem getur brotnað niður 

 Fatnaður og textílefni 

 Matarolía og fita 

 Viður eins og spænir, sag og timbur 

 Garðaúrgangur sem getur brotnað niður með lífrænum hætti, hér er um 

að ræða greinar, arfa, slegið gras og fleira frá einkaaðilum og 

sveitarfélögum en hérna kemur ekki inn jarðvegur 

 Húsdýraskítur frá hesthúsum og einkaaðilum 

 Niðurbrjótanlegt rusl frá götuhreinsun  

 Seyra frá skolphreinsun 

Lífrænan úrgang má nota í jarðgerð, framleiðslu á orku og eins er hægt að nýta 

lífrænan úrgang til framleiðslu á metangasi. 

Með jarðgerð er lífrænum úrgangi umbreytt í moltu sem þykir besti 

jarðvegsbætir sem völ er á. Það er tiltölulega nýtilkomið hér á landi að stunduð 

sé jarðgerð en reynsla margra frumkvöðla hefur sýnt að vel er hægt að stunda 

jarðgerð á Íslandi. Molta þykir meðal annars gagnleg þegar kemur að því að 

hefta landrof sem er þekkt vandamál á Íslandi (Albert Sigurðsson og Cornelis 

Meyless, 2007, bls. 1). Ekki fæst hátt verð fyrir moltuna í krónum talið en þetta 

er ein af þeim leiðum sem farnar eru til að minnka magn úrgangs sem fer til 

urðunar og um leið að endurvinna úrganginn og nýta (Birgir Á. Kristjánsson 

munnleg heimild 31. mars 2010). Reynslan sýnir að allverulega dregur úr því 

úrgangsmagni sem til fellur á þeim heimilum sem flokka til jarðgerðar eða að 

meðaltali úr 250 kg á mann í 85 kg á mann á ársgrundvelli. Áætlað er að með 

heimajarðgerð hafi 0,38 tonn af lífrænum heimilisúrgangi ekki farið í urðun 

árið 2002 (Umhverfisstofnun, e.d. b). 

Metan CH4 er lofttegund sem myndast á urðunarstöðum sorps við niðurbrot á 

lífrænum úrgangi. Á Íslandi er metangasi safnað saman á urðunarstað 

höfuðborgarsvæðisins í Álfsnesi.  Metan er gróðurhúsalofttegund og hefur 21 

sinnum meiri gróðurhúsaáhrif heldur en koldíoxíð, ef því er sleppt út í 

andrúmsloftið. Metan sem myndast við niðurbrot lífrænna efna er í raun bundin 
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sólarorka. Umbreyting metans í koldíoxíð með bruna bætir því ekki koldíoxíði 

í andrúmsloftið, heldur er eingöngu skilað til baka því sem plönturnar unnu úr 

andrúmsloftinu. Það er því um lokað hringrásarferli að ræða. Hauggasið sem 

myndast á urðunarstaðnum er blanda af metani og koldíoxíði og örfáum öðrum 

lofttegundum. Á urðunarstaðnum í Álfsnesi er hlutfall metans um 55%, 

koldíoxíðs um 42% og aðrar lofttegundir er um 3% (Metanbill, e.d.). 

Ökutækjum sem ganga fyrir metani fjölgar stöðugt og má þá nefna samgöngu-

tæki eins og strætisvagna í Reykjavík og sorphirðubíla. Enn sem komið er þá er 

metan eingöngu fáanlegt á einni dreifingarstöð eldsneytis og er hún staðsett í 

Reykjavík. Ekki er enn um að ræða almenna notkun á þessum orkugjafa en á 

síðustu misserum hefur þetta verið að breytast og stöðugt er unnið að þróun í 

þessum málum. 

3.2.2 Endurvinnanlegur úrgangur 

Dæmi um úrgang sem má endurvinna eru plastumbúðir þær sem eru endur-

unnar og notaðar í umbúðir og fatnað. Þar sem plast er upphaflega unnið úr 

olíu getur verið um mikinn sparnað að ræða. Annað dæmi um úrgang sem má 

endurvinna er pappír eins og dagblöð og tímarit sem eru dæmi um gott 

endurvinnsluefni sem meðal annars má nota í salernispappír og eggjabakka. 

Endurvinna má málma og eru þeir bræddir upp og notaðir aftur, þar má spara 

75% orku miðað við frumframleiðslu (Skagafjörður, e.d.).  

Í endurvinnsluþorpinu í Gufunesi er starfandi fyrirtæki sem endurvinnur 

bændafilmu og vinnur úr henni staðlaðar plastkúlur sem er hráefni til 

plastframleiðslu og fer allur afraksturinn á erlendan markað (Birgir Á. 

Kristjánsson munnleg heimild 31. mars 2010). 

3.2.3 Óendurvinnanlegur úrgangur 

Alltaf fellur til töluvert af úrgangi sem ekki er hægt að endurvinna. Dæmi um 

óendurvinnanlegan úrgang eru bleyjur, gler og aska. Óendurvinnanlegur 

úrgangur er fluttur á förgunarstað þar sem úrgangurinn er urðaður.  

Með því að flokka úrgang er hægt að minnka það sem þarf að fara til urðunar 

og þar með þörf fyrir að taka meira landsvæði undir urðun (Flokkarinn.is, e.d.). 
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3.3 Ferlar við förgun úrgangs 
Umbúðir og annar úrgangur sem fellur til á heimilum landsmanna fer í 

ákveðinn feril eftir að ákvörðun hefur verið tekin um að losa sig við hann (sjá 

mynd 3). 

 
  

Mynd 3. Mögulegir ferlar úrgangs 

Hvert og eitt sveitarfélag hefur sinn háttinn á þegar kemur að förgun á úrgangi, 

flest eru með blandaðar leiðir. Á flestum stöðum hafa íbúar val um að flokka 

þó ekki sé um að ræða skipulagða flokkun á vegum sveitarfélagsins, þá er á 

langflestum stöðum möguleiki á að koma flokkuðum úrgangi í grenndargáma 

eða fá flokkunartunnu heim. Hér á eftir verða ferlar við förgun úrgangs 

skoðaðir. 

3.3.1 Flokkun  

Viðhorfsbreyting hefur átt sér stað gagnvart endurnýtingu og endurvinnslu 

úrgangs. Til að hægt sé að nýta þessa auðlind er fyrsta skrefið að flokka 

úrganginn. Á mynd 4 má sjá að um 17% aukning er á flokkun á úrgangi á 

árunum 2002 -2007, athygli vekur þó að árið 2006 verður aukning frá árinu 
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Mynd 4. Flokkaður úrgangur. 

áður upp á 16 þús tonn sem gengur svo til baka árið 2007 (Hagstofa Íslands 

2009, bls. 37).  Spurning er hvað veldur?  Hugsanlega voru allir uppteknir í 

einhverju öðru því þetta var jú góðærisárið mikla 2007. 

3.3.2 Söfnun  

Fyrsta skrefið í förgunarferlinum eða annað ef um flokkun í heimahúsum er að 

ræða felst í því að safna þarf saman öllum úrgangi og flytja hann á förgunar-

stað. Þetta er kostnaðarsamur liður meðal annar vegna orkunotkunar öku-

tækjanna sem safna saman úrgangi. Algengast er að þessi tæki noti diesel eða 

bensín (Hafdís Nína Hafsteinsdóttir, 2010). Kostnaðurinn við söfnun úrgangs 

er óumflýjanlegur hvernig svo sem úrganginum er endanlega fargað og má því 

segja að þetta sé fastur kostnaður í ferlinum. Þetta er þó kostnaður sem hægt er 

að hafa áhrif á til lækkunar til dæmis með nýtingu á grænni orku og takmarka 

losunartíðni eins og mögulegt er. 

3.3.3 Brennsla  

Árið 1970 var á yfir 55 stöðum framkvæmd opin brennsla á úrgangi hér á 

landi. Opin brennsla hefur verið bönnuð hér á landi frá árinu 1999 og er 

brennsla úrgangs nú einungis heimil í brennslustöð. Við brennslu minnkar 

rúmmál úrgangsins um 90% það ásamt því að varminn sem myndast við 

brennsluna má nýta til orkuframleiðslu gerir þetta að eftirsóttum kosti 
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sérstaklega fyrir þau lönd eða landsvæði sem ekki búa við ódýra orku (sjá 

mynd 5).  Má þar nefna Vestmannaeyjar þar sem 15% af orku til húshitunnar 

kemur frá Sorpeyðingarstöð Vestmannaeyja og fiskmjölsverksmiðju í 

Vestmannaeyjum. (HS Orka, e.d.).

 

Mynd 5. Brennsla úrgangs til orkunýtingar 

Umfangsmikinn hreinsunarbúnað þarf í brennslustöðvar þar sem við brennslu á 

úrgangi myndast eitraðar lofttegundir og ryk. Orkan sem þarf til að knýja 

stöðvarnar er einnig dýr. Þetta tvennt veldur háum stofn- og rekstrarkostnaði. 

Kostirnir við brennslu er að hægt er að nýta orkuna sem skapast við brennsluna 

við framleiðslu rafmagns og hita og að brennslu lokinni fara einungis 15 – 20% 

af upprunalegri þyngd og enn minna hlutfall rúmmáls til urðunar (Mannvit, 

2009. bls. 48). 

Eftir að hafa staðið í sömu tölu í tæpan áratug þá hefur notkun á brennslu 

úrgangs til orkunýtingar vaxið frá árinu 2003 um rúm 300% (Hagstofa Íslands, 

e.d.c). Erlendis er um sömu þróun að ræða þessa þróun má rekja til nokkurra 

þátta sem eru helstu áhrifavaldar: takmarkað landrými, loftslagsbreytingar, 

efnahagsástand og orkuverð (Umhverfisstofnun, e.d. d). 

3.3.4 Urðun  

Urðun er algengasta leiðin í heiminum í dag við förgun úrgangs. Urðun hefur í 

för með sé aukna hættu á mengun. Hætta getur skapast ef úrgangsefni berast í 
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vatn og loft auk þess getur jarðvegur mengast sem verður til þess að landið 

verður ónothæft til ræktunar eða búsetu. Urðunarsvæði þurfa mikið landsvæði 

og því hagur sveitarfélaganna að takmarka það land sem lagt er undir urðun 

úrgangs (Umhverfisstofnun, e.d. c). 

Innan Evrópusambandsins hefur verið tekin sú stefna að minnka urðun á 

lífrænum úrgangi með tilskipun 99/31/EC 26. apríl 1999. Miðað er við magn 

úrgangs sent til urðunar árið 1995 á árinu 2010 má urða 75% af því magni og 

50% árið 2013 og 35% árið 2020. Council Directive 1999/31/EC of 26 April 

1999 on the landfill of waste. Á mynd 6 má sjá yfirlit yfir það magn úrgangs 

sem fór til urðunar á árunum 1995 – 2006 (Hagstofa Íslands, e.d. d). 

 

Mynd 6. Magn úrgangs sem fer til urðunar 

Samkvæmt tilskipun ESB þá verður leyfilegt að urða 75% af magni ársins 1995 

árið 2010 það gerir 227 þúsund tonn. 

Athyglisvert er að sjá hversu mikil minnkun var á milli áranna 2005 og 2006 

eða um tæplega 40 þúsund tonn. Tölur fyrir árin 2007 til 2008 eru ekki komnar 

en ef þróunin verður með svipuðum hætti þá ættum við að ná takmarki 

tilskipunar ESB fyrir árið 2010.  
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4.  Lausnir 
Sveitarfélögum ber skylda til samkvæmt lögum að vera með gilda 

svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs. Dæmi eru um að sveitarfélög hafi 

sameinast í gerð þessara áætlana samanber sameiginlega svæðisáætlun 

sveitarfélaganna á suðvesturhorninu (Mannvit hf., 2009).  

Miklar framfarir hafa verið í úrgangmálum á Íslandi síðustu ár. Ekki er lengur 

bara um það að ræða að sveitarfélögin sjái alfarið um þennan málaflokk. 

Sjálfstæðir rekstaraðilar hafa komið fram og haslað sér völl í þessum geira sem 

segir okkur að menn sjá tækifæri í þessum málaflokk sem eru jákvæðar fréttir. 

Nú er svo komið að mörg sveitarfélög sjá hag sinn í því að bjóða út rekstur 

sorphirðumála. Einn kostur við samkeppni er að nýjar hugmyndir og lausnir 

koma fram. Metnaðarfull sjónarmið einstakra rekstraraðila hafa litið dagsins 

ljós og aukið val neytenda svo um munar. Við lifum á tímum þar sem viðhorf 

eru almennt að breytast og færast í þá átt að virðing og ábyrgð gagnvart 

umhverfinu sem við búum í er að vaxa. Hér á eftir skoðum við helstu 

rekstaraðila í úrgangsmálum á Íslandi og skoðum þær hugmyndir að lausnum 

sem þeir bjóða upp á. 

4.1 Íslenska Gámafélagið 
Íslenska gámafélagið ehf., var stofnað 1999 og í dag starfa hjá fyrirtækinu í 

kringum 200 manns víða um land. 

Íslenska Gámafélagið leitast við að bjóða viðskiptavinum sínum uppá heildar-

lausn á sviði flestrar umhverfisþjónustu. Það getur verið allt frá því að bjóða 

uppá ráðgjöf á sviði flokkunar og endurvinnslu, losun úrgangs, götusópun, 

snjómokstur, sláttur ásamt því að reka öflugustu véla- og tækjaleigu landsins. 

Þjónustusviðið spannar alla þætti almennrar sorphirðu, frá innsöfnun á 

heimilissorpi til söfnunar og flutnings á spilliefnum, auk þess býður fyrirtækið 

upp á ráðgjöf á sviði endurvinnslu og flokkunarmála, vinnuvélaflutninga, leigu 

á vinnuskúrum, þurrasalernum, hálkueyðingu ásamt götusópun. ÍGF er með 

starfsstöðvar á höfuðborgarsvæðinu en auk þess eru starfsstöðvar víða um 

landið (Íslenska Gámafélagið, e.d. b).  



 
VIÐSKIPTA - OG RAUNVÍSINDASVIÐ                                                                                                                   Þriggja flokka kerfi í þágu umhverfis 

 

HNH  25 
 

Sorphirða Íslenska Gámafélagsins er viðamikið verkefni sem nær til fjölda 

heimila og fyrirtækja varðandi losun úrgangs. Íslenska Gámafélagið losar sorp 

frá u.þ.b. 60.000 heimilum og 3.000 fyrirtækjum víðsvegar um landið og er 

fyrirtækið eitt það stærsta á landinu sem starfar við losun og förgun úrgangs og 

endurvinnslu (Íslenska Gámafélagið, e.d. c). 

Fyrirtækið sér um sorplosun frá heimilum og fyrirtækjum í Kópavogi, 

Garðabæ, Mosfellsbæ, Seltjarnarnesi, Reykjanesbæ, Grindavík, Sandgerði, 

Höfnum, Garði, Vogum, Árborg, Gnúpverjahreppi, Hraungerðishreppi, 

Gaulverjabæjarhreppi, Villingaholtshreppi, Hveragerði, Vestmannaeyjum, 

Reyðarfirði, Neskaupsstað, Eyjafjarðarsveit, Grundarfirði og Stykkishólmi 

(Íslenska Gámafélagið, e.d. c). 

ÍGF býður einstaklingum upp á grænu tunnuna, tilgangur með henni er að 

bjóða fólki lausnir, þegar ekki er um að ræða að sveitarfélagið bjóði upp á 

skipulagða flokkun við hvert heimili. Beint í tunnuna má setja allan pappír 

heimilisins, bylgjupappa og pappa, plast, minni málmhluti (t.d. niðursuðudósir, 

málmlok af glerkrukkum) og fernur. Tunnan er losuð mánaðarlega og er 

gjaldið fyrir hana 950,- krónur pr. mánuði. 

Dótturfélag Íslenska Gámafélagsins, Vélamiðstöðin, sérhæfir sig í leigu á 

tækjum og bílum. Fyrirtækið hefur sérhæft sig í rekstri og viðgerðum á 

umhverfisvænum ökutækjum og á nú þegar margar tegundir af ökutækjum 

stórum og smáum sem notast við metangas eða lífolíu. Núna í apríl 2010 opnar 

Vélamiðstöðin tæplega 1000 fermetra verkstæði. Starfsemin á þessu verkstæði 

snýst um að breyta bensínbílum yfir í tvígengisbíla sem nota þá bæði metangas 

og bensín.  

Nú þegar gengur stór hluti af þeim bifreiðum sem notaðar eru við söfnun á 

úrgangi á höfuðborgarsvæðinu fyrir metangasi eða lífolíu (Birgir Á. 

Kristjánsson munnleg heimild 31. mars 2010).  

Þróunardeildin hjá Vélamiðstöðinni er stöðugt að vinna að lausnum eins og að 

minnka rýmið sem metankúturinn tekur í bílnum einnig eru þeir á lokastigi 

með að finna lausn á að breyta diesel vélum í tvígengisvél þannig að möguleiki 
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sér fyrir hendi að nota einnig metan á þá bíla (Birgir Á. Kristjánsson munnleg 

heimild 31. mars 2010). 

Vélamiðstöðin er með metnaðarfull markmið og ætlar að breyta öllum sínum 

bílaflota sem telur um 600 bíla á næstu 3 – 4 árum þannig að þeir noti eingöngu 

græna orku eins og metan, lífdísel og rafmagn (Birgir Á. Kristjánsson munnleg 

heimild 31. mars 2010). 

Í aðalstöðvum ÍGF að Gufunesi í Reykjavík hefur verið ákveðið að stofna 

svokallað Endurvinnsluþorp. Hugmyndin byggir á því að leigja það húsnæði 

sem er á svæðinu undir starfsemi sem tengist endurvinnslu og sjálfbærri þróun. 

Nú þegar eru nokkur fyrirtæki starfandi í Endurvinnsluþorpinu sem á einn eða 

annan hátt tengjast grænni hugsun og umhverfisvitund. 

4.1.2 Þriggja flokka kerfið 

ÍGF hefur verið brautryðjandi í kynningu og fræðslu til sveitarfélaga um 

flokkun sorps og moltugerð. Þar sem flokkað er lífrænt (brún tunna), pappa, 

dagblöð, fernur og fl. (græn tunna) og almennt  sorp (grá tunna). 

Brúna tunnan er eingöngu ætluð undir lífrænan úrgang sem settur er í lífræna 

maíspoka. Í tunnuna má setja lífrænan úrgang sem fellur til frá heimilum. Í 

dreifbýli hefur verið boðin önnu lausn sem er jargerðarílát í stað brúnu 

tunnunnar þeim að kostnaðarlausu. Þannig geta þeir stundað heimajarðgerð úr 

lífrænum úrgangi heimilisins (Íslenska Gámafélagið, 2009 a). 

Hugmyndafræði Grænu tunnunnar gengur út á að auðvelda fólki flokkun sorps 

og minnka þannig magn þess sorps sem fer til urðunar. Í tunnuna má setja allan 

pappír heimilisins, bylgjupappa og pappa, plast, minni málmhluti eins 

niðursuðudósir, málmlok af glerkrukkum og fernur. Innihald Grænu tunnanna 

er flutt í endurvinnsluþorpið í Gufunesi þar sem starfsmenn ÍGF aðgreina 

flokkana. Flokkarnir fara síðan mismunandi leiðir í endurvinnslu.  

Gráa tunnan er fyrir óendurvinnanlegur úrgang og er í raun allt það sem ekki 

má fara í grænu tunnuna, lífrænu tunnuna eða í annan skilgreindan 

endurvinnslufarveg. Með því er átt við þann úrgang sem ekki hægt er að skila 

til endurvinnslu. Dæmi um slíkt er bleyjur, gler, aska. 
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Þriggja flokka kerfið er markaðssett á þann hátt að sveitarfélög gera samning 

við ÍGF um sorphirðuþjónustu sem inniheldur þetta flokkunarkerfi. Tunnurnar 

eru í eign ÍGF og því engin fjárfesting fólgin í tunnukaupum fyrir 

sveitarfélögin. Ef að sveitarfélögin eru ekki ánægð með þetta flokkunarkerfið 

og vilja bakka út þá er það einfalt mál þar sem fjárfesting í upphafi var engin 

og því útgönguleiðin einföld (Birgir Á. Kristjánsson munnleg heimild 31. mars 

2010). 

Það er trú starfsfólks ÍGF að undirbúningsvinna sé lykilatriði til að vel takist til 

með innleiðingu á flokkun og þar er mikilvægasti þátturinn kynning, kennsla 

og fræðsla til íbúanna sem koma til með að flokka ofan í tunnurnar. Kannanir 

erlendis frá styðja við þessa trú. Röð kannana sem gerðar voru meðal íbúa í 

Toronto í Canada sýna að vilji fólks er til staðar til að flokka en það vantar 

fræðslu um hvaða úrgangur er endurvinnanlegur og hvað fellur í sama flokk. 

Stjórnvöld í Toronto brugðust við með útgáfu dagatals þar sem leiðbeinandi 

upplýsingum er varðar úrgang og flokkun er komið til skila. Reynslan af 

þessari kynningu er jákvæð og skilar sér í betri flokkun á úrgangi (Dossett, 

2009). 

ÍGF hefur markað sér ákveðnar vinnuaðferðir við kynningarstarfið og sem er á 

eftirfarandi hátt: 

1. Gerð sorphirðuhandbókar 

2. Dreifing sorphirðuhandbókar 

3. Kynning  

4. Fjölbýlishús heimsótt og farið á húsfundi 

5. Yfirlit yfir íbúa sem neita þátttöku 

6. Dreifing á ílátum 

7. Kerfið fer af stað 

8. Eftirfylgni 

Sorphirðuhandbókin er sérsniðin að hverju sveitarfélagi, því mismunandi getur 

verið hvernig málum er háttað hjá einstökum sveitarfélögum, sem dæmi þá 

getur losunartíðni verið misjöfn. 
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Kynning til notenda er þannig að eftir að vandaðir sorphirðubæklingar sem eru 

klæðskerasniðnir að hverju sveitarfélagi og innihalda haldgóðar upplýsingar 

um flokkunina þá fer starfsfólk ÍGF og heimsækir hvern einasta íbúa og kynnir 

fyrir honum kerfið og svarar spurningum viðkomandi (Íslenska Gámafélagið, 

e.d. a). Einhver kann að spyrja sig hvort þetta sé ekki kostnaðarsamt og því ber 

að nefna að allt starfsfólk tekur þátt í þessum kynningum hvort sem það er 

forstjórinn, símastúlkan eða sorphirðumaðurinn á þennan hátt hefur tekist að 

heimsækja hvern og einn sem kemur til með að nota kerfið. Skráð er niður 

hverjir neita að nota og hvers vegna og unnið úr þeim málum í samvinnu við 

viðkomandi.  Algengustu vandamálin og nánast þau einu er að íbúar telja sig 

ekki hafa pláss fyrir tvær tunnur í viðbót við þá sem fyrir er (Birgir Á. 

Kristjánsson munnleg heimild 31. mars 2010).  

Unnið er úr hverju máli fyrir sig og hefur það borið góðan árangur sem dæmi 

þá er tilraunaverkefni í gangi þar sem eigendur 700 íbúða á Nónhæðum í 

Kópavogi taka þátt og eru einungis fjögur mál sem ekki hefur tekist að leysa, 

um er að ræða sérbýli í öllum tilfellum og í þrem tilfellum er viðkomandi á 

móti því að flokka rusl og ein telur sig ekki hafa pláss fyrir tvær auka tunnur. Í 

kynningunum eru íbúar einnig spurðir um skoðun þeirra á þessum breytingum 

og er niðurstaðan sú að 91% af íbúum eru jákvæð gagnvart þessum breytingum 

(Íslenska Gámafélagið, 2009b,  bls. 4).  

Eftir kynningu þá hefst dreifing á ílátum og kerfið sett í gang. Eftirfylgni felst í 

því að starfsfólk ÍGF fylgist með hvernig flokkun er að skila sér frá íbúum og 

gripið er inn í ef þurfa þykir. 
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Mynd 7 sýnir dæmi um flokkunarlausnir í fjölbýlishúsi að Gullsmára 5 í 

Kópavogi þar sem vel tókst til strax í upphafi. 

 

Mynd 7. Gullsmári 5 flokkun til fyrirmyndar 

Innleiðing í fjölbýlishúsum hefur almennt gengið vel sem dæmi þá er 

fjölbýlishús við Gullsmára 5 í Kópavogi þar sem starfsfólk ÍGS hitti íbúa alla 

saman á húsfundi og komist að samkomulagi um skilvirkt kerfi sem allir eru 

sáttir við. Sorplúgan er nýtt fyrir endurvinnanlegan úrgang (grænu tunnuna), 

önnur sorplúga sem staðsett er á neðstu hæð er nýtt fyrir lífrænan úrgang 

(brúnu tunnuna) og við inngang sorpgeymslu er óendurvinnanlegt sorp (gráa 

tunnan) staðsett og þangað fara íbúar sjálfir með sorpið. Í öðru fjölbýlishúsi 

sem tók þátt í tilraunaverkefninu í Kópavogi kom upp vandamál varðandi 

staðsetningu á tunnum og íbúar gátu ekki sætt sig við að þurfa að fara út úr húsi 

með úrganginn, lausnin var að staðsetja grænu körin við lyftu þar sem áður 

voru kör undir dagblöð og smiðir ÍGF ætla að koma fyrir aukalúgu á neðstu 

hæðinni sem er fyrir lífrænt sorp (Íslenska Gámafélagið, 2009b. Bls. 5). 
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Hluti af eftirfylgni er að heimsækja íbúa og athuga hvernig hlutirnir ganga. 

Ekki gengur alltaf allt upp frá upphafi, á mynd 8 má sjá dæmi um lélega 

flokkun, en þar er almennu sorpi hent í grænu tunnuna sem ætluð er fyrir 

endurvinnanlegan úrgang.  

ÍGF leggur áherslu á að taka persónulega á öllum málum og leysa þau í 

samvinnu við íbúana. Smá saman safnast fyrir reynsla og sömu vandamálin eru 

að koma upp og þá er lausnin fyrirliggjandi hjá starfsfólki ÍGF. 

 

Mynd 8. Byrjunarörðugleikar sem er tekið á 

Losunartíðni eru misjöfn eftir því hvaða sveitarfélag á í hlut og um hvaða lit á 

tunnu er að ræða. Þar sem byggðin er dreifð er til dæmis ein lausn að vera með 

stærri ílát og losa þá sjaldnar ákveðna tegund af úrgangi þar sem pláss fyrir 

ílátin upp til sveita er yfirleitt meira en inni í borgum og bæjum. (Birgir Á. 

Kristjánsson munnleg heimild 31. mars 2010). 

4.2 Samkeppnisgreining 

4.2.1 Gámaþjónustan 

Gámaþjónustan hf. var stofnuð árið 1983 og hóf fyrirtækið starfsemi árið 1984. 

Gámaþjónustan starfar um allt land og er rekstrarformið þannig að um er að 

ræða 6 dótturfélög víða um landið. Einnig er starfsemi í Litháen og Lettlandi 

sem rekin er í samvinnu við heimamenn í þessum löndum. Gámaþjónusta er 

með ýmsa þjónustu fyrir bæði einstaklinga og fyrirtæki og býður meðal annars 

upp á lausnir í sorpmálum (Gámaþjónustan, 2007).  
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Þeir bjóða upp á endurvinnslutunnu og í hana má fara beint án plastpoka: 

1. Dagblöð og tímarit  

2. Skrifstofupappír, bæklingar, umslög og ruslpóstur  

3. Pappi, s.s. hreinir pizzukassar og morgunkornspakkar 

Auk þess má setja í tunnuna í glærum plastpokum sem bundið er fyrir og ein 

tegund í hverjum poka: 

4. Málma, s.s. niðursuðudósir og lok af glerkrukkum  

5. Fernur  

6. Plastumbúðir, s.s. sjampóbrúsa, plastdósir, plastpoka og plast með 

eftirfarandi merkingum: 

7. Rafhlöður mega einnig fara í tunnuna í þar til gerðum pokum 

Gler má ekki fara í tunnuna þar sem það veldur slysahættu við flokkun. 

Tunnurnar eru losaðar einu sinni í mánuði og er gjaldið fyrir tunnuna 1.255,- 

krónur á mánuði (Gámaþjónustan, e.d. b). 

Nýjung hjá Gámaþjónustunni er fyrirframgreidd sorphirða eins og þeir kalla 

það. Þetta er lausn sem hentar til dæmis húsfélögum. Um er að ræða bláa poka 

í tveimur stærðum 25 stk. eru í búnti og er verðið  5.605,- krónur fyrir litla og 

18.025,- krónur fyrir stærri gerðina (Gámaþjónustan, e.d. a). Einnig er boðið 

upp á græna garðpoka og er verðið á þeim 2.700,- krónur fyrir 5 poka 

(Gámaþjónustan, e.d. c). 

Garðtunna er önnur lausn sem boðið er upp á. Um er að ræða tunnu fyrir 

garðúrgang og er tunnan losuð á tveggja vikna fresti yfir sumartímann og er 

gjaldið 2.183,- krónur á mánuði fyrir þessa þjónustu. Garðúrganginn notar 

Gámafélagið við moltugerð (Gámaþjónustan, e.d. d). 
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4.2.2 Tveggja tunnu kerfi 

Reykjavíkurborg býður upp á bláu endurvinnslutunnuna gegn gjaldi sem í dag 

er 7.400,- krónur á ári. Í bláu tunnuna má setja: 

 Dagblöð, tímarit, auglýsingapóstur og annar prentpappír 

 Umbúðapappír og umslög 

 Hvítur skrifstofupappír 

 Morgunkornspakkar, fernur, eggjabakkar, skókassar og aðrar umbúðir 

úr pappa 

 Hólkar af salernis- og eldhúsrúllum 

Ekki má setja plast og málma í þessa tunnu og er hún losuð á þriggja vikna 

fresti en auk hennar eru íbúar Reykjavíkur með annaðhvort græna eða svarta 

tunnu fyrir almennt sorp sú svarta er losuð vikulega og sú græna á tveggja 

vikna fresti, sú græna er einungis í boði fyrir sérbýli. Fyrir svörtu tunnuna 

greiðist eins og komið hefur fram 16.300,- krónur en ef græna tunnan er tekin 

greiðist fyrir hana 8.150,- krónur  og þá þarf færri losanir á svörtu tunnuna og 

greiðist þá ½ gjald (Reykjavíkurborg, 2009a).  

4.2.3 Litakerfið   

Annað kerfi sem hefur verið kynnt til sögunnar er byggt upp á litakerfi. Þá er 

úrgangi komið fyrir í pokum sem eru mismunandi á litinn geta verið frá 

tveimur upp í fimm mismunandi liti að ræða og síðan er allt sett í sömu 

tunnuna. Úrgangi er safnað saman í einni ferð og á flokkunarstað eru pokarnir 

flokkaðir og settir í vinnsluferli eftir litum. Þetta kerfi er að ryðja sér til rúms til 

dæmis í Osló og London (Bjarni Hjarðar, 2010, bls. 3). 
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5. Tilskipanir, lög og reglugerðir  
Ný lög og reglugerðir hafa litið dagsins ljós sem leiða af sér auknar kröfur til 

sveitarfélaga sem fara með umsjón og framkvæmd úrgangsmála á landinu. 

Ísland er aðili að ESB og samfara þeirri aðild fylgja nýjar tilskipanir frá 

Evrópusambandinu og eru umhverfismál þar engin undantekning. Nú liggur 

fyrir tilskipun frá ESB varðandi þennan málaflokk sem verður innleidd að fullu 

hér á landi í desember 2010. 

5.1 Lög um meðferð úrgangs  
Lög um meðferð úrgangs tóku gildi 7. apríl 2003. Markmið laganna er að 

stuðla að því að meðhöndlun úrgangs valdi sem minnstum óæskilegum áhrifum 

á umhverfið. Tilgangurinn er einnig að stefna að minnkun úrgangs aukinni 

endurnýtingu og endurvinnslu.  

Umhverfisráðherra fer samkvæmt lögum þessum með yfirstjórn sorpmála og 

heilbrigðisnefndir annast eftirlit með framkvæmd laganna. Umhverfisstofnun 

sem starfar samkvæmt lögum nr. 90/2002 gefur út almenna áætlun um 

meðhöndlun úrgangs. Áætlun þessi er gerð að fenginni umsögn Sambands 

íslenskra sveitarfélaga og er til 3 ára í senn.  

Lög þessi setja kvaðir á sveitarstjórnir um að gerð sé áætlun sem sýnir hvernig 

sveitarfélagið ætlar að ná markmiðum landsáætlunar. Lögin gefa 

sveitarstjórnum heimild til að ganga lengra en lög þessi gefa til kynna. Í slíkri 

samþykkt er heimilt að kveða á um skyldur einstaklinga og lögaðila til að 

flokka úrgang og sambærileg atriði. Lög um meðferð úrgangs nr. 55/2003. 
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5.2  Tilskipanir ESB 
Umhverfisstefna ESB er endurskoðuð og uppfærð árlega. Í grunninn þá byggir 

umhverfisstefnan á áætlun frá 2002 nr. 1600 sem kölluð er sjötta 

umhverfisaðgerðaáætlun (e. 6th Environmental Action Programme). Í þeirri 

áætlun eru sjö meginþema og eru þau eftirfarandi: 

1. Loftgæði og loftslagsmál 

2. Að draga úr myndun úrgangs og endurvinna hann 

3. Umhverfismál hafsins 

4. Jarðvegsvernd 

5. Varnarefni 

6. Náttúruauðlindir 

7. Borgarumhverfi 

Þótt að hérna sé verið að skoða flokkun á heimilisúrgangi sem fellur þá undir 

lið tvö, þá tengjast allir þessir sjö liðir og hafa bein og óbein áhrif á hvorn 

annan. 

Ný rammatilskipun um úrgang er í innleiðingarferli og hafa aðildarríkin tíma til 

12. desember 2010 til að uppfylla hana og við sem aðilar að EES tilheyrum 

þessum hópi (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2009 b). 

5.3  Lög um úrvinnslugjald 
Lög um úrvinnslugjald er frá því árið 2002 og er markmið þeirra að skapa 

hagræn skilyrði fyrir endurnotkun og endurnýtingu úrgangs með það að 

leiðarljósi að draga úr magni úrgangs sem fer til endanlegrar förgunar. Til að 

stuðla að úrvinnslu úrgangs er lagt á sérstakt úrvinnslugjald á vörur bæði 

innfluttar og framleiddar hér á landi. Gjald þetta á að standa undir kostnaði sem 

fellur til við meðferð flokkaðs úrgangs á söfnunarstöð, flutning hans frá 

söfnunarstöð til móttökustöðvar eða endurnýtingarstöðvar, enda hafi verið 

greitt úrvinnslugjald af vörunum. Lög um úrvinnslugjald nr. 162/2002.  

5.4 Reglugerð um urðun úrgangs 
Reglugerð um urðun úrgang er nr. 738 frá 2003. Markmiðið með henni er að 

stuðla að því að urðun úrgangs hafi ekki slæm áhrif á umhverfið og þær 
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lífverur sem í því lifa. Draga á úr urðun úrgangs og ná þannig jafnvægi á milli 

úrgangs og umhverfis á sem skemmstum tíma. 

Umhverfisstofnun annast eftirlit með framkvæmd reglugerðarinnar og veitir 

leiðbeiningar varðandi framkvæmd. Umhverfisstofnun veitir starfsleyfi fyrir 

urðunarstaði og hefur með höndum eftirlit með þeim. 

Takmarkanir eru á því hvað má urða og bannað er að urða ákveðna tegund 

úrgangs og er hann tilgreindur í reglugerðinni. Í viðauka reglugerðarinnar eru 

tíundaðar almennar kröfur sem gilda um urðunarstaði. Reglugerð um urðun 

úrgangs nr. 738/2003. 

5.5 Grænt bókhald 
Grænt bókhald er hugtak sem kom til sögunnar hér á landi árið 2001. Með 

breytingum á lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir var 

ákveðnum fyrirtækjum gert skylt að færa grænt bókhald þetta eru fyrirtæki sem 

háð eru starfsleyfi samkvæmt 5 gr. þessara laga. Lög um hollustu og 

mengunarvarnir nr. 7/1998. 

Með grænu bókhaldi er verið að halda utan um magntölur mikilvægra hráefna, 

úrgangs og mengunarefna. Umhverfisúttekt þarf að fara fram til að grænt 

bókhald sé fært skynsamlega, í umhverfisúttekt felst naflaskoðun þar sem aflað 

er upplýsinga um starfsemina og starfsmenn meta hvaða þættir í starfi þeirra 

hafa mest áhrif á umhverfið. Bókhaldið getur verið afar ólíkt frá einu fyrirtæki 

til annars því að mikilvægi umhverfisþátta er mismunandi (SI., 2004). 
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6. Greining á rannsóknum 

6.1 Viðhorf neytanda til flokkunar og endurvinnslu  
Eitt af því sem skiptir sköpum þegar kemur að flokkun á úrgangi er viðhorf og 

vilji hins almenna neytanda til flokkunar á sorpi það er jú, almenningur sem 

kemur til með að flokka heimilisúrganginn og þar af leiðandi er mikilvægt að 

þekkja viðhorf almennings. Með því að þekkja almenn viðhorf má bregðast við 

með því að fræða og upplýsa ef þurfa þykir. 

Könnun Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands frá árinu 2008 um neyslu-

venjur og viðhorf til endurvinnslu kemur að góðum notum við greiningu 

viðhorfs almennings. 

Hér á eftir verða þær spurningar í þessari könnun sem fjalla um viðhorf til 

flokkunar skoðaðar.  

Fyrsta spurningin fjallar um það í hve miklu mæli viðkomandi flokkar sorp og í 

því sambandi voru nefndir flestir þeir flokkar sem endurvinnslustöðvar bjóða 

móttöku á. Þar sem hér kemur við sögu hagrænt stjórntæki eða skilagjald 

kemur ekki á óvart að langflestir eða 89% flokka alltaf drykkjarumbúðir með 

skilagjaldi en einungis 4% segjast aldrei flokka þessa tegund úrgangs. Meira en 

60% segjast alltaf flokka rafhlöður, dagblöð, spilliefni og nytjahluti. Langfæstir 

flokka lífrænan úrgang frá heimilum eða einungis 14% segjast gera það alltaf 

og 50% segjast aldrei flokka lífrænan úrgang.  

Þegar metið er hvort munur sé á flokkun einstakra hópa kemur í ljós að lítill 

munur er á milli kynjanna en þeir sem eldri eru flokka frekar en þeir sem yngri 

eru. Íbúar á höfuðborgarsvæðinu eru samkvæmt þessari könnun duglegri við að 

flokka en fólk á landsbyggðinni (Einar Mar Þórðarson o.fl., 2008, bls. 33). 

Hafa skal í huga að ýmislegt hefur áorkast í flokkun og endurvinnslu þá sér í 

lagi á landsbyggðinni frá því að þessi könnun var gerð og verður fjallað um það 

síðar. 

Hvers vegna flokkar fólk ekki sorp það eru nokkrar ástæður fyrir því og tekur 

næsta spurning á þessu atriði og er einkar áhugavert að skoða niðurstöðurnar  
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Tafla 1. Á mínu heimili er sorp ekki flokkað í meira mæli því....... 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

eins og sjá má í töflu 1 þá eru 28% svarenda mjög sammála því að flokkun á 

sorpi skiptir ekki máli fyrir umhverfið og aðeins færri eða 25% flokka ekki í 

meira mæli af því að þeir græða ekkert á því og sami % fjöldi er á því að sorpið 

sé hvort sem er ekki endurunnið. 

Í töflu 2 má sjá að 80% svarenda telja mjög eða frekar líklegt að það myndi 

flokka meira ef flokkað sorp væri sótt heim. Þetta er niðurstaða sem vert er að 

skoða og vinna út frá þegar ákvörðun um hvernig sorphirðumálum sé háttað hjá 

sveitarfélögum. 

 

 

 

 Mjög 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Hvorki 

né 

Frekar 

sammála 

Mjög  

sammála 

Fjöldi 

það er of mikil 

fyrirhöfn 

23% 20% 17% 18% 22% 1088 

 

ég hef ekki 

pláss til þess 

að flokka sorp 

á heimilinu 

29% 17% 14% 15% 26% 1096 

ég tel það 

tilgangslaust 

ég held að 

sorpið sé hvort 

sem er ekki 

endurunnið 

29% 19% 12% 15% 25% 1097 

ég græði ekkert 

á því 

38% 13% 17% 8% 25% 1080 

það skiptir ekki 

máli fyrir 

umhverfið 

51% 12% 5% 5% 28% 1088 
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Tafla 2. Telur þú líklegt eða ólíklegt að þú myndir flokka meira ef flokkað sorp væri sótt 
heim til þín? 

 Fjöldi Hlutfall 

Mjög líklegt 644 56% 

Frekar líklegt 274 24% 

Hvorki né 130 11% 

Frekar ólíklegt 41 4% 

Mjög ólíklegt 63 6% 

Samtals 1153 100 

 

Tæplega helmingur er fylgjandi því að greitt sé fyrir sorphirðu eftir magni og 

eru það þeir sem eru duglegri við að flokka. 

 

Tafla 3. Ert þú fylgjandi eða andvígur því að heimilin borgi fyrir sorphirðu eftir magni? 

 Fjöldi Hlutfall 

Mjög fylgjandi 236 20% 

Frekar fylgjandi 304 26% 

Hvorki né 236 20% 

Frekar fylgjandi 190 16% 

Mjög fylgjandi 193 17% 

Samtals 1153 100 

 

Minni hluti svarenda veltir fyrir sér magni og stærð umbúða þegar þeir kaupa 

inn og eru þá konur í meirihluta sem velta þessu fyrir sér. 

 

Tafla 4. Veltir þú fyrir þér magni umbúða utan um vörur þegar þú kaupir þær? 

 Fjöldi Hlutfall 

Já 554 48% 
Nei 597 52% 
Samtals 927 100 

 

Þegar fólk er spurt að því hvort það hugsi eitthvað um að minnka það magn 

sem fer í ruslið með einum eða öðrum hætti þá sögðust um 70% svarenda 

flokka og skila til endurvinnslu, 60% kaupa ekki óþarfa og um 40% segist 

frekar velja þær vörur sem eru í minni umbúðum. 
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Tafla 5. Reynir þú að minnka það magn sem fer í ruslið með því að... 

 Já Nei Fjöldi 

flokka og skila til eða endurnotkunar 72% 28% 1083 

kaupa ekki óþarfa 63% 37% 1087 

kaupa frekar vörur í minni umbúðum 39% 61% 1068 

kaupa minna 27% 74% 1059 

 

Almennt er viðhorf fólks til sorpflokkunar frekar jákvætt þó vekur athygli að 

30% – 40% er frekar neikvætt gagnvart sorpflokkun og telur það einungis vera 

sitt mál hvort það flokki eður ei. 

 

Tafla 6. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum 

 Mjög 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Hvorki 

né 

Frekar 

sammála  

Mjög 

sammála 

Fjöldi 

Ef ég flokka sorp legg ég 

mitt af mörkum til að 

draga úr sóun 

náttúruauðlinda 

28% 6% 7% 20% 40% 1126 

Ég dreg úr 

umhverfismengun ef ég 

flokka sorp 

27% 7% 7% 23% 37% 1120 

Það er borgaraleg skylda 

mín að flokka sorp 

21% 16% 15% 24% 24% 1127 

Það er eingöngu mitt mál 

hvort ég flokka sorp eða 

ekki 

28% 20% 13% 18% 22% 1125 

 

Þegar svörin við spurningu í töflu 6 voru greind lýðfræðilega kom í ljós að 

konur eru jákvæðari gagnvart sorpflokkun en karlar og eldra fólk jákvæðara en 

það yngra. Í könnunni kom fram mikil fylgni á milli viðhorfa til flokkunar og 

vilja til flokkunar (Einar Mar Þórðarson, o.fl., 2008, bls. 33 -38). 

Í þessari könnun var neysluhópum skipt upp í fjóra neysluhópa sem eru: 

 Samviskusamir neytendur eru 30% 

 Kærulausir neytendur eru 30% 

 Sakbitnir neytendur eru 20% 

 Hömlulausir neytendur eru 20% 

Þessir hópar byggjast á eigin viðhorfum svarenda sem voru greindir með því að 

lagðar voru fyrir þá 14 mismunandi lokaðar spurningar (Einar Mar Þórðarson 

o.fl., 2008, bls. 9). Ekki kom fram mikill munur á þessum neysluhópum þó er 

samviskusami hópurinn duglegri við flokkun og einnig var þessi hópur 
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jákvæðari gagnvart flokkun og taldi það frekar borgaralega skyldu að flokka 

sorp. 

Hömlulausi hópurinn er frekar á því að hann flokki rusl ef það yrðir sótt heim 

til þeirra spurningar (Einar Mar Þórðarson o.fl., 2008, bls. 35). 

6.2 Greining sveitarfélaga - kostnaður og aðferðir  
Til að átta sig betur á stöðu sorpmála hjá sveitarfélögum þá voru 14 

sveitarfélög skoðuð og greinin framkvæmd á kostnaðarliðum. Til að afla 

upplýsinga var spurningalisti sendur til forsvarsmanna sorpmála hjá 

sveitarfélögum. Heimasíður sveitarfélaganna voru notaðar auk upplýsinga úr 

ársreikningum. Verðkönnun sem unnin var af ASÍ á sorphirðugjaldi ásamt 

upplýsingum af heimasíðum um gjöld er notuð til að gera samanburð á milli 

sveitarfélaganna. Meðalgjald sem hver íbúðareigandi þessa sveitarfélaga 

greiðir fyrir árið 2010 er 20.531,- krónur (Alþýðusamband Íslands, 2010). 

Sveitarfélögin sem tekin eru fyrir voru valin með það í huga að ná að skoða 

sveitarfélög sem framkvæma skipulagða flokkun með þátttöku allra íbúa síðan 

sveitarfélög sem brenna úrganginn og loks þau sem bjóða upp á flokkun gegn 

aukagjaldi. 

6.2.1 Könnun - spurningalisti 

Allir þeir sem svöruðu spurningalistanum eru sammála um að flokkun er 

eitthvað sem sveitarfélög koma til með að taka upp í náinni framtíð og í því 

sambandi telja allir svarendur, nema einn, að kostnaður aukist við það að 

skipulögð flokkun verði tekin upp. 

Þegar fulltrúar sveitarfélaganna eru spurðir um hvort þeir telja að íbúar séu 

jákvæðir gagnvart því að fara að flokka úrgang þá telja allir, nema einn, að 

íbúar séu jákvæðir gagnvart flokkun úrgangs. 

Svarendur voru beðnir um að merkja við það sveitarfélag sem stæði sig best í 

sorphirðumálum og oftast var nafn Stykkishólms nefnt. 

Þetta er það helsta sem kom fram en svörin eru notuð til að greina betur 

stöðuna hjá sveitarfélögunum hér á eftir. 
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Reykjavíkurborg 

Reykjavíkurborg er með þjónustusamning við Sorpu bs. og sér Sorpa um 

rekstur endurvinnslustöðva og annast uppgjör til byggðasamlagsins vegna 

böggunar, flokkunar og urðunar á úrgangi. Urðunarsvæði Sorpu er á Álfsnesi. 

Sorphirða Reykjavíkur hefur yfir að ráða 10 sorphirðubílum og er hver tunna 

að jafnaði losuð vikulega en sérbýli hafa val um að láta losa hálfsmánaðarlega. 

Hluti af þeim sorphirðubílum sem notaðir eru við sorphirðu hjá borginni ganga 

fyrir metan orku (Reykjavíkurborg, e.d.).  

Grenndargámar eru staðsettir í hverfum borgarinnar og á hverri stöð eru tveir 

gámar, blár sem tekur við pappír og grænn sem tekur við plastumbúðum 

(Sorpa, e.d.). 

Urðunarsvæði Sorpu í Álfsnesi er bundin leigusamningi til ársins 2014. Stærð 

landsvæðisins sem er leigt undir urðun er 320/340 hektarar (Reykjavíkurborg, 

2009b, bls. 2). Til urðunar í Álfsnesi fer allur úrgangur sem urðaður er á 

höfuðborgarsvæðinu auk þess sem úrgangur frá Árborg kemur einnig til 

urðunar að Álfsnesi (Hafdís Nína Hafsteinsdóttir, 2010). 

Íbúar hafa kost á því að leigja sér endurvinnslutunnur hjá einkaaðilum eða hjá 

Reykjavíkurborg en fyrir það greiðist aukalega. 

Heildarkostnaður borgarinnar árið 2008 á hvern íbúa er 7.915,- krónur sem er 

rúmlega 40% af meðalkostnaði við sorphreinsun og sorpeyðingu hjá öllum 

sveitarfélögum landsins (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2009 a). 

Hver íbúðareigandi í Reykjavík greiddi árið 2009 16.300,- krónur fyrir 

sorphirðu og núna árið 2010 kemur gjaldið til með að vera það sama.  

Þeir sem hafa kost á að láta losa hálfsmánaðarlega og nýta sér það greiða 50% 

af gjaldinu (sjá innheimt sorphirðugjöld viðauki I). 
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Kópavogsbær  

Kópavogsbær er með þjónustusamning við ÍGF og sjá þeir um sorphirðu hjá 

bæjarfélaginu. Sorpa er bæði með endurvinnslustöðvar og grenndargáma í 

bæjarfélaginu (Kópavogsbær, 2010). Tilraunaverkefni er í gangi um notkun á 

þriggja flokka kerfi ÍGF á afmörkuðu svæði innan bæjarfélagsins (Íslenska 

Gámafélagið 2009b).  

Heildarkostnaður bæjarfélagsins árið 2008 á hvern íbúa er 7.077,- krónur sem 

er tæplega 40% af meðalkostnaði við sorphreinsun og sorpeyðingu hjá öllum 

sveitarfélögum landsins (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2009 a). 

Hver íbúðareigandi í Kópavogi greiddi árið 2009 15.300,- krónur fyrir 

sorphirðu og núna árið 2010 hækkar gjaldið um 13,1% og verður 17.300,- 

krónur (Alþýðusamband Íslands, 2010). 

Hafnarfjarðarkaupstaður 

Hjá Hafnarfjarðarkaupstað er sorphirða í höndum sjálfstæðs rekstraraðila og 

förgun er hjá Sorpu sem sér einnig um grenndargáma hjá sveitarfélaginu.  

Aðferðir við förgun úrgangs hjá sveitarfélaginu eru hvorutveggja urðun og 

endurvinnsla. Ekkert landsvæði sveitarfélagsins fer þó undir urðun þar sem 

Sorpa sér um að koma úrgangi í urðun á sínu urðunarlandi að Álfsnesi. 

Losunartíðni í Hafnarfirði er á 10 daga fresti (Hafdís Nína Hafsteinsdóttir, 

2010).  

Heildarkostnaður bæjarfélagsins árið 2008 á hvern íbúa er 7.008,- sem er 

tæplega 40% af meðalkostnaði við sorphreinsun og sorpeyðingu hjá öllum 

sveitarfélögum landsins (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2009 a). 

Hver íbúðareigandi í Hafnarfirði greiddi árið 2009 14.300,- krónur fyrir 

sorphirðu og núna árið 2010 kemur gjaldið til með að hækka um tæp 10% og 

verður 15.700,- krónur (Alþýðusamband Íslands, 2010). 

 Akureyrarkaupstaður 

Sveitarfélögin á Eyjafjarðarsvæðinu standa öll að fyrirtækinu Flokkun 

Eyjafjörður ehf. Fyrirtækið var stofnað 2007 og er markmið þess að stuðla að 

aukinni endurvinnslu. Sveitarfélögin sem að því standa eru Akureyri, 
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Arnarneshreppur, Dalvíkurbyggð, Eyjafjarðarsveit, Fjallabyggð, 

Grýtubakkahreppur, Hörgárbyggð og Svalbarðsstrandarhreppur. 

Grenndargámar fyrir losun á dagblöðum/tímaritum, fernum og sléttum pappa 

eru staðsettir á sjö stöðum á Akureyri. Gámasvæðið að Réttarhvammi er með 

gáma fyrr fleiri úrgangsflokka (Flokkun, 2007).  

Akureyrarkaupstaður og Flokkun Eyjafjörður ehf. hafa óskað efir tilboðum í 

sorphirðu á Akureyri (Flokkun, 2010). Samkvæmst þeim upplýsingum er því 

vænta breytinga á sorphirðumálum á Akureyri innan tíðar. 

Í dag fara þrír hektarar af landi til urðunar hjá Akureyrabæ og losunartíðni er 

einu sinni í viku en verður breyting á þegar nýtt kerfi verður tekið upp á 

næstunni (Hafdís Nína Hafsteinsdóttir, 2010). 

Heildarkostnaður bæjarfélagsins árið 2008 á hvern íbúa er 9.231,- krónur sem 

er tæplega 50% af meðalkostnaði við sorphreinsun og sorpeyðingu hjá öllum 

sveitarfélögum landsins (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2009 a). 

Hver íbúðareigandi á Akureyri greiddi árið 2009 15.500,- krónur fyrir 

sorphirðu og núna árið 2010 kemur gjaldið til með að hækka um tæp 50% og 

verður 22.000,- krónur (Alþýðusamband Íslands, 2010).   

Garðabær 

Sorpmál hjá Garðabæ eru alfarið í höndum einkaaðila og eins og önnur 

sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu þá er samstarf við Sorpu þegar kemur að 

förgun á úrgangi.  

Grenndargámar eru staðsettir í bænum. Ekki er um að ræða skipulagða flokkun 

við heimahús á vegum sveitarfélagsins. Losunartíðni er á tíu daga fresti . 

(Hafdís Nína Hafsteinsdóttir, 2010). 

Heildarkostnaður bæjarfélagsins árið 2008 á hvern íbúa er 7.180,- krónur sem 

er tæplega 35% af meðalkostnaði við sorphreinsun og sorpeyðingu hjá öllum 

sveitarfélögum landsins (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2009 a). 
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Hver íbúðareigandi í Garðabæ greiddi árið 2009 14.600,- krónur fyrir sorphirðu 

og núna árið 2010 kemur gjaldið til með að hækka um rúm 8% og verður 

15.800,- krónur (Alþýðusamband Íslands, 2010).  

Mosfellsbær 

Hjá Mosfellsbæ sér sjálfstæður rekstraraðili um sorphirðu hjá sveitarfélaginu 

og eins og hjá öðrum á höfuðborgarsvæðinu þá er samningur við Sorpu um 

förgun á úrgangi. 

Grenndargámar eru í bæjarfélaginu og hafa bæjarbúar möguleika á að fá 

flokkunartunnu frá sjálfstæðum rekstraraðila gegn gjaldi. Ekkert land fer undir 

urðun þar sem samningur er við Sorpu og losunartíðni er á 10 daga fresti 

(Hafdís Nína Hafsteinsdóttir, 2010). 

Heildarkostnaður bæjarfélagsins árið 2008 á hvern íbúa er 7.270,- krónur sem 

er rúmlega 35% af meðalkostnaði við sorphreinsun og sorpeyðingu hjá öllum 

sveitarfélögum landsins (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2009 a). 

Hver íbúðareigandi í Mosfellsbæ greiddi árið 2009 kr. 14.000,- fyrir sorphirðu 

og núna árið 2010 kemur gjaldið til með að hækka um rúm 7% og verður 

15.000,- krónur (Alþýðusamband Íslands, 2010).  

Sveitarfélagið Árborg 

Sorpstöð Suðurlands er í eigu 13 sveitarfélaga í Árnes- og Rangárvallasýslu og 

var hún stofnuð 1981. Hlutverk stöðvarinnar er að annast móttöku og förgun 

fyrir aðildarsveitarfélögin. Sveitarfélögin sjá síðan sjálf um rekstur gámasvæða 

og sorphirðu. 

Sorphirðan ehf. þjónar meðal annars Árborg. Grenndargámar eru í 

bæjarfélaginu og hafa bæjarbúar möguleika á að fá flokkunartunnu frá 

sjálfstæðum rekstraraðila gegn gjaldi (Hafdís Nína Hafsteinsdóttir, 2010). 

Urðunarsvæði sem Árborg hefur nýtt er ekki lengur tiltækt og því hefur um 

einhvern tíma allur úrgangur verið fluttur til höfuðborgarsvæðisins þar sem 

hann er flokkaður eða urðaður. Um er að ræða allt upp í 80 ferðir á viku sem 

verður að teljast bagalegt þegar horft er til mengunar sem verður vegna þessara 
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flutninga. Nýverið var samþykkt að kom upp umhleðslustöð á Suðurlandi sem 

kemur til með að fækka ferðum niður í 14 á viku (Sorpstöð Suðurlands, e.d.). 

Heildarkostnaður bæjarfélagsins árið 2008 á hvern íbúa er 7.777,- krónur sem 

er tæplega 40% af meðalkostnaði við sorphreinsun og sorpeyðingu hjá öllum 

sveitarfélögum landsins (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2009 a). 

Hver íbúðareigandi í Árborg greiddi árið 2009 14.500,- krónur fyrir sorphirðu 

og núna árið 2010 kemur gjaldið til með að hækka um 53,8% og verður 

22.300,- krónur (Alþýðusamband Íslands, 2010). 

Fjarðarbyggð 

Sjálfstæður rekstraraðili hefur umsjón með sorphirðu í Fjarðarbyggð. 

Grenndargámar eru í öllum hverfum og fólki þannig gefin kostur á að minnka 

umfang heimilisúrgangs til muna og flokka úrgang (Hafdís Nína Hafsteindóttir, 

2010). Í grenndargáma er hægt að setja allan pappa beint í gáminn og nú má 

einnig setja í gáminn allar plastumbúðir í glærum plastpokum í gáminn. 

Losun á tunnum er á 14 daga fresti (Fjarðarbyggð, e.d.). 

Ekki liggja fyrir sundurliðaðar kostnaðartölur frá Fjarðarbyggð um 

sorphreinsun og sorpeyðingu. 

Hver íbúðareigandi greiddi árið 2009  20.043,- krónur fyrir sorphirðu og á 

þessu ári 2010 er gjaldið  21.899.- krónur eða hækkun upp á tæp 10% 

(Alþýðusamband Íslands, 2010). 

Ísafjarðarbær-brennsla 

Ísafjarðabær er eigandi sorpbrennslunnar Funa. Stöðin hóf brennslu árið 1994 

og tók við af eldri stöð sem var staðsett við Skarfasker í Hnífsdal. Helsta 

ástæða þess að sorp er brennt í sveitarfélaginu er skortur á landrými til urðunar.  

Orkan sem myndast við sorpbrennslu hjá Funa er nýtt til húshitunar. 

Í stöðinni er tekið á móti öllu sorpi en frágangur fer eftir því um hvernig sorp 

er að ræða (Ísafjarðarbær, e.d.). 
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Losunartíðni er vikulega og eldsneytið á ökutækin sem notuð eru við söfnun 

úrgangs er bensín/olía (Hafdís Nína Hafsteinsdóttir, 2010). 

Heildarkostnaður bæjarfélagsins árið 2008 á hvern íbúa er 12.821,- krónur sem 

er rúmlega 70% af meðalkostnaði við sorphreinsun og sorpeyðingu hjá öllum 

sveitarfélögum landsins (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2009a). 

Hver íbúðareigandi á Ísafirði greiddi árið 2009 37.800,- krónur fyrir sorphirðu 

nú árið 2010 verður gjaldið 41.580,- krónur sem er 10% hækkun á milli ára 

(Alþýðusamband Íslands, 2010).  

Vestmannaeyjabær- brennsla 

Í Vestmannaeyjum fer fram brennsla á brennanlegum úrgangi og framleidd í 

leiðinni orka sem notuð er til upphitunar húsa í bænum. Íbúar flokka 

heimilissorpið í litaða poka einn ætlaður brennanlegu heimilissorpi, annar fyrir 

óbrennanlegt og lífrænt sorp annað hvort sett með brennanlegu sorpi eða íbúar 

nota það til moltugerðar. Landsvæði sem fer undir urðun í Vestmannaeyjum 

eru 2 hektarar. Losunartíðni er vikulega og eru sorphirðumál alfarið í höndum 

sjálfstæðs rekstraraðila (Hafdís Nína Hafsteindóttir, 2010). 

Heildarkostnaður bæjarfélagsins árið 2008 á hvern íbúa er 11.415,- krónur sem 

er tæpleg 60% af meðalkostnaði við sorphreinsun og sorpeyðingu hjá öllum 

sveitarfélögum landsins (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2009a). 

Vestmannaeyjar er tilvalið sveitarfélag til að leggja áherslu á moltugerð enda 

vöntun á góðri gróðurmold á staðnum og með því að framleiða moltu mætti 

minnka svæðið sem fer undir urðun (Birgir Á. Kristjánsson munnleg heimild 

31. mars 2010). 

Hver íbúðareigandi í Vestmannaeyjum greiddi árið 2009 21.384,- krónur fyrir 

sorphirðu í ár verður gjaldið 22.478,- krónur og hækkar því um 5,1% 

(Alþýðusamband Íslands, 2010). 
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Bláskógabyggð - tveggja tunnu kerfi 

Bláskógabyggð hóf skipulagða flokkun á úrgangi þann 1. október 2009. Kerfið 

sem notast er við er tveggja tunnu kerfi. Sveitarfélagið hefur gert samning við 

Gámaþjónustuna um þjónustu við íbúana en Gámaþjónustan hefur séð um 

sorphirðu hjá sveitarfélaginu frá 2001.  

Söfnun á úrgangi er á fjórtán daga fresti á grátunnunni og á 8 vikna fresti á 

blátunnu (Bláskógabyggð, e.d.). 

Þegar kostnaðartölur fyrir Bláskógabyggð eru skoðaðar má sjá að árið 2008 var 

kostnaður við sorphirðumál 31.537,- krónur á hvern íbúa en meðalkostnaður 

sveitarfélaganna á landsvísu var árið 2008 18.174,- krónur á hvern íbúa 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2009 a). 

Gjaldskrá sveitarfélagsins fyrir íbúðarhúnsæði fer eftir stærð íláta sem íbúar 

óska eftir miðað við að báðar tunnur séu 240 lítra þá er gjaldið 15.382,- krónur 

fyrir árið 2010.  En svo er spurning þar sem losun á blátunnunni er með 8 vikna 

millibili hvort ekki þurfi þá stærri tunnu þar og þá er ásgjaldið fyrir 660 lítra 

tunnu 14.246,- krónur (Bláskógabyggð, 2010). 

Þar sem almenn flokkun hjá Bláskógabyggð hófst á síðasta ári er ekki hægt að 

gera samanburðartölur fyrir og eftir flokkun að þessu sinni. 

Stykkishólmur - þriggja flokka kerfi 

Þann 15. nóvember 2007 var undirritaður samningur við ÍSG um flokkun á 

sorpi og moltugerði í bæjarfélaginu. Þar með varð Stykkishólmur í janúar 2008 

fyrst íslenskra sveitarfélaga til að hefja skipulagða flokkun þar sem allir íbúar 

taka þátt í verkefninu og flokka allan heimilisúrgang. Flokkað er eftir þriggja 

flokka kerfi ÍGF. Markmið þessa metnaðarfulla verkefnis er að minnka umfang 

almenns sorps sem fer til urðunar um að minnsta kosti 60% á fyrsta ári 

verkefnisins og allt að 80% á innan við þremur árum (Íslenska Gámafélagið 

2008, bls. 4).  

Þegar kostnaðartölur eru skoðaðar, (sjá greiningu á kostnaðarliðum 

úrgangsmála hjá Stykkishólmi viðauki II), fyrir og eftir að kerfið var tekið í 

notkun, þá má sjá að kostnaðurinn í þessum málaflokki hjá sveitarfélaginu 
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hefur á árunum 2007 - 2010 aukist um 39% (Stykkishólmur, e.d. b). Á þessu 

sama tímabili hefur neysluvísitalan hækkað um 91,7 stig (Hagstofa Íslands, e.d. 

a). 

Breytingar á kostnaði í samanburði við meðalkostnað á öllu landinu á árunum 

2007 – 2008 er á þann veg að kostnaður á Stykkishólmi jókst um 15,8% á 

meðan meðalkostnaður á öllu landinu hefur hækkað um 13,5% (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2009 a). Þetta er varla mælanlegur munur og þegar litið 

er á það að árið 2008 er fyrsta árið í skipulagðri flokkun hjá sveitarfélaginu þá 

verður þetta að teljast góður árangur þegar litið er á kostnaðaraukningu. 

 

Tafla 7. Kostnaður við sorphirðu hjá Stykkishólmsbæ í íslenskum krónum 

Ár       2006      2007     2008     2009    2010 

Sorphirða  13.171.000 12.677.000 18.163.000 22.469.000 20.777.000 

Eyðing/urðun 
sorps 

    
  1.831.000 

   
  2.034.000 

   
  2.115.000 

      
     350.000 

      
     100.000 

 

Annað sem er einkar athyglisvert og jákvætt er að kostnaðurinn við urðun á 

sorpi minnkar frá því að vera rúmar 2 milljónir árið 2007 í 350 þúsund árið 

2009 auk þess sýnir áætlun fyrir árið 2010 að heildarkostnaðurinn við urðun 

verði einungis 100 þúsund (sjá kostnaður vegna urðunar lækkar viðauki III). 

Þetta gefur til kynna að markmiðið um að minnka magn úrgangs sem fer til 

urðunar er í höfn. 

Íslenska Gámafélagið heldur utan um tölur um magn úrgangs og hvernig það 

skiptist í flokka. Tölur fyrir fyrsta árið sem flokkun hófst liggja fyrir, þ.e.a.s. 

síðustu 11 mánuði ársins 2008, þá féllu til 207.820 kg af heimilisúrgangi í 

Stykkishólmi. Þar af var lífrænn úrgangur til jarðgerðar 32%, annar 

endurvinnanlegur úrgangur var 26% og til urðunar fóru tæp 42% sem þýðir að 

þetta fyrsta ár skilaði 60% af úrgangi sér í endurvinnslu. Hver íbúi flokkaði að 

meðaltali 120 kg á ári af endurvinnanlegum heimilisúrgangi, þar af 66 kg af 

lífrænum úrgangi til jarðgerðar og 54 kg til annarrar endurvinnslu. Frá hverjum 

íbúa kom um 85 kg heimilisúrgangs til urðunar (Íslenska Gámafélagið, 2009c). 
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Íbúðareigendur í Stykkishólmi greiða nú árið 2010 14.000,- krónur í 

sorphirðugjöld (Stykkishólmur, e.d. a).  

Fljótsdalshérað 

Að undangengnu útboði hóf Fljótsdalshérað að flokka sorp með þriggja flokka 

kerfinu í desember 2008. Með þessum breytingum hjá sveitarfélaginu er verið 

að fylgja eftir stefnu sveitarfélagsins í þessum málaflokki og er reiknað með að 

minnka megi það magn úrgangs sem fer til urðunar um 80%. 

Losunartíðni er misjöfn bæði eftir því hvar í sveitarfélaginu og hvernig tunnur 

er verið að losa.  Upplýsingar um losunartíðni er hægt að nálgast á heimasíðu 

sveitarfélagsins (Fljótsdalshérað, e.d.). 

Heildarkostnaður bæjarfélagsins árið 2008 á hvern íbúa er 7.370,- krónur sem 

er tæplega 40% af meðalkostnaði við sorphreinsun og sorpeyðingu hjá öllum 

sveitarfélögum landsins (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2009 a). 

Hver íbúðareigandi í Fljótsdalshéraði greiddi árið 2009 20.213,- krónur fyrir 

sorphirðu og núna árið 2010 kemur gjaldið til með að lækka um 3% og verður 

árið 2010 19.600,- krónur. Í könnun ASÍ er Fljótsdalshérað eina sveitarfélagið 

sem lækkar gjöldin á milli ára,- (Alþýðusamband Íslands, 2010). 

Þessi lækkun styður við þær upplýsingar sem forsvarsmenn sveitarfélagsins 

halda fram að kostnaður við sorphirðumál hafi minnkað umtalsvert eftir að 

þriggja flokka kerfið var tekið í notkun (Birgir Á. Kristjánsson munnleg 

heimild 31. mars 2010).  

Því miður er það svo að ekki liggja fyrir ársreikningar fyrir árið 2009 hjá 

Sambandi íslenskra sveitarfélaga þegar þetta er skrifað en það verður 

athyglisvert að fylgjast með kostnaðartölum í þessum málaflokki á komandi 

árum þar sem um þessar mundir eru mörg sveitarfélög að taka upp 

flokkunarkerfi af einhverju tagi og minnka meðal annars þannig það magn sem 

fer til urðunar. 
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Sveitarfélagið Skagafjörður 

Í janúar á þessu ári hófst skipulögð flokkun hjá sveitarfélaginu. Við hvert 

heimili verða staðsettar tvær sorptunnur. Önnur svört fyrir ónýtanlegt sorp og í 

þeirri tunnu verður komið fyrir 35 l. brúnu hólfi fyrir lífrænan úrgang, hin 

tunnan er græn og er fyrir úrgang sem fer til endurvinnslu. Íbúar útvega sér 

sjálfir svörtu tunnurnar en sveitarfélagið skaffar grænu tunnurnar. Sjálfstætt 

starfandi rekstararaðili sér um sorphirðumálin fyrir sveitarfélagið 

(Skagafjörður, e.d.). 

Heildarkostnaður bæjarfélagsins árið 2008 á hvern íbúa er 14.038,- krónur sem 

er tæplega 80% af meðalkostnaði við sorphreinsun og sorpeyðingu hjá öllum 

sveitarfélögum landsins (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2009 a). 

Hver íbúðareigandi í Skagafirði greiddi árið 2009  24.000,- krónur fyrir 

sorphirðu og núna árið 2010 kemur gjaldið til með að hækka um 16,7% og 

verður árið 2010  28.000,- krónur (Alþýðusamband Íslands, 2010). 
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Umræða og tillögur 
Verulegur árangur hefur náðst á síðustu misserum við flokkun, endurnýtingu 

og endurvinnslu á úrgangi. Margir samverkandi þættir hafa haft þar áhrif og 

orðið til að koma sorpmálum í betra horf frá því sem áður var. Lagasetning og 

innleiðing tilskipanna frá ESB liggja fyrir og innihalda meðal annars markmið í 

úrgangsmálum sem stefnan hefur verið tekin á bæði hérlendis og erlendis. Hér 

á landi eru sorpmál í höndum sveitarfélaga. Sveitarfélögin hafa heimild 

samkvæmt lögum um úrgangsmál til að setja reglur fyrir sitt sveitarfélag um 

flokkun á úrgangi sem gefur sveitarfélögum aukið svigrúm sem nýtast ætti 

þeim við innleiðingu skipulagðar flokkunar. 

Eins og þegar hefur komið fram þá hóf fyrsta sveitarfélagið skipulagða flokkun 

í byrjun árs 2008 og síðan þá hafa fleiri bæst í hópinn. Þvert á þær raddir sem 

heyrðust gjarnan í byrjun og heyrast jafnvel enn um að ekki sé hægt að fá 

Íslendinga til að flokka, það sé of flókið og þar fram eftir götunum, þá hefur 

þetta gengið framar björtustu vonum og er reynsla ÍGF að þau sveitarfélög sem 

tekið hafa kerfið í notkun séu að ná að meðaltali 96% árangri við flokkunina 

(Birgir Á. Kristjánsson munnleg heimild 31. mars 2010). Tölur frá 

Stykkishólmi sýna meðal annars að búið er að lágmarka urðun það mikið að á 

þessu ári er kostnaðurinn kominn niður í 100.000,- krónur úr rúmum 

2.000.000,- króna ári áður en flokkunin hófst. 

Aðstæður eru misjafnar eftir sveitarfélögum allt frá því að vera einn 

þéttbýliskjarni upp í að vera mjög dreifð sveitarfélög sem þá eykur á þær 

vegalengdir sem þarf að aka við söfnun úrgangs. Þetta skapar hærri kostnað 

bæði í formi beinna útgjalda sem og aukna losun á óæskilegum lofttegundum 

með notkun jarðeldsneytis sem er notað á tækin sem notuð eru við söfnunina. 

Til að mæta þessu vandamáli ætti að stefna að því að metanvæða öll tæki sem 

safna úrgangi hjá sveitarfélögum líkt og stefnan er í Reykjavik. Í sveitum er 

oftar en ekki meira pláss fyrir auka tunnur og því hægt að hafa tunnurnar stærri 

en í þrengstu hverfum í þéttbýlikjörnum og með því að hafa kerin stærri má 

fækka losunartíðni á ákveðnum tegundum flokkaðs úrgangs.  
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Vandamál sem skapast hafa við innleiðingu flokkunarkerfis í borgum og 

bæjum eru oftast tengd plássi fyrir auka tunnur sem ætlaðar eru til flokkunar. 

Hingað til hefur í langflestum tilfellum tekist að leysa þau vandamál sem upp 

hafa komið en í einhverjum hverfum borgarinnar þar sem pláss er mjög 

takmarkað, mætti sjá fyrir sér, að nota litakerfið þar sem pokar með 

mismunandi litum fyrir hverja flokkunartegund eru notaðir ef ekki öðru verður 

komið við.  

Munurinn á tveggja og þriggja tunnu kerfi er sá að ekki er flokkaður 

sérstaklega lífrænn úrgangur þegar um tveggja tunnu kerfi er að ræða en 30 – 

35% af heimilissorpi er lífrænn úrgangur sem fer þá til urðunar ef hann er ekki 

flokkaður frá og nýttur til jarðgerðar. 

Bent hefur verið á að fleiri ítlát þurfi við þriggja tunnu kerfið og þar sem þau 

séu úr plasti séu umhverfisáhrifin augljós (Bjarni Hjarðar, 2010, bls 5). Svo má 

auðvitað líta á það hvort endingartíminn á tunnum sé ekki styttri þegar þær eru 

tvær í stað þriggja þar sem meira álag er á tvær tunnur heldur en þegar sama 

sorpmagn skiptist niður á þrjár tunnur. Annað sem Bjarni bendir á er að fjöldi 

tæminga sé meiri í þriggja tunnu kerfi þar sem fara þarf sér ferð fyrir hverja 

tunnu (Bjarni Hjarðar, 2010, bls. 5). Þá er bara spurning hvort vegur meira 

umhverfisáhrif sem koma frá bílunum sem losa tunnurnar eða umhverfisáhrif 

vegna urðunar og samkvæmt rannsókn Evrópusambandsins þá er hagkvæmast 

að flokka úrganginn og stunda framleiðslu á jarðgerð til að minnka  það magn 

sem fer til urðunar.  

Könnun frá Félagsvísindastofnun sýnir að Íslendingar eru bæði tilbúnir og 

viljugir til að flokka úrgang og þegar spurt var um hvort viðkomandi teldi 

líklegt eða ólíklegt að hann myndi flokka meira ef flokkað sorp væri sótt heim 

var mikill meirihluti eða 80% sem svaraði mjög eða frekar líklegt eins og sjá 

má á töflu 2. 

Annað í þessari sömu könnun sem vekur athygli eru niðurstöður þegar spurt er: 

Á mínu heimili er sorp ekki flokkað í meira mæli því....... og við 

valmöguleikana sem kveður á um það að það sé tilgangslaust þar sem  
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viðkomandi hafi ekki trú á því að sorpið sé endurunnið þrátt fyrir að það sé 

flokkað þarna merkja 40% svarenda við frekar eða mjög sammála. Þarna kæmi 

fræðsla og kynning að góðu gagni til að upplýsa fólk. ÍGF fer í heimsóknir í 

grunnskóla landsins og kynnir flokkun fyrir börnunum. ÍGF heldur árlega hátíð 

í Endurvinnsluþorpinu í Gufunesi þar sem fólki gefst kostur á að kynna sér 

starfsemina frá grunni og sjá hvað er gert við úrganginn þetta hafa verið vel 

sóttar samkomur og mælst einkar vel fyrir (Birgir Á. Kristjánsson munnleg 

heimild 31. mars 2010). Fræðsla og upplýsingar eru eitt af grundavallaratriðum 

fyrir því að innleiðingar á flokkunarkerfum við heimili fólks takist vel það er 

bæði reynsla ÍGF og niðurstöður rannsóknar sem gerðar voru í Toronto. 

Hugmyndin frá Toronto um dagatöl er einkar áhugaverð og gæti hentað hér á 

landi. 

Rúmlega helmingur svarenda í könnun félagsvísindastofnunnar svarar því 

neitandi þegar spurt er hvort viðkomandi velti fyrir sér magni umbúða utan um 

vörur þegar þær eru keyptar. Samkvæmt 3R áætluninni sem G8 ríkin komu 

fram með, þá er fyrst lögð áhersla á að draga úr úrgangi (e. reduce) og því 

ástæða að breyta þessu viðhorfi til að mynda með fræðslu.  

Kostnaðarhliðin vegur alltaf þungt þegar kemur að framkvæmdum og rekstri 

hins opinbera. Eftir að hafa greint og skoðað kostnað sveitarfélaganna í þessum 

málaflokki kemur í ljós að í þeim sveitarfélögum sem eru með þriggja flokka 

kerfið er meðalgjaldið sem hver íbúðareigandi greiðir á þessu ári (sjá 

útreikninga viðauki I) lægst eða 17.133,- krónur hæst er það hjá þeim sem 

brenna úrgang þar er meðaltalsgjaldið  32.029,- krónur  (Alþýðusamband 

Íslands, 2010). 

Fjárfesting fyrir sveitarfélögin er ekki mikil þegar taka á upp þriggja flokka 

kerfið þar sem ÍGF á allar tunnur og skaffar þær og því er útgöngukostnaður 

fyrir sveitarfélögin enginn ef af einhverri ástæðu þau vilja bakka út úr kerfinu 

(Birgir Á. Kristjánsson munnleg heimild 31. mars 2010).  

Umhverfið í þessum málaflokki er orðið þannig að ekki er hægt að komast upp 

með að gera ekki neitt. Tilskipanir, lög og reglugerðir ásamt viðhorfum á borð 
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við CSR og sjálfbæra þróun koma í veg fyrir það. Hvert og eitt samfélag verður 

að setjast niður og finna lausn sem þjónar bæði nánasta umhverfi og ekki síður 

samræmist hagsmunum heildarinnar eins og hugtakið sjálfbær þróun boðar.  

Sambúð manna og umhverfis 

Mikilvægi sambúðar manna í sátt við umhverfið hefur sjaldan eða aldrei verið 

mikilvægari. Hér eru því tekin dæmi um annarsvegar hvernig stjórnvöld í 

stórborg bregðast við og velja lausnir sem henta aðstæðum í þeirra umhverfi og 

hinsvegar einkafyrirtæki sem leggur metnað sinn í að koma með lausnir sem 

eru í anda sjálfbærrar þróunar.  

Til að mæta tilskipun ESB um takmarkanir á urðun verður hvert land og 

jafnvel hver staður að finna sína lausn. Hér á eftir er dæmi frá London um 

hvernig þeir ætla að ná þessu markmiði. 

Erfitt getur verið fyrir stórborgir að mæta tilskipunum ESB um urðun. 

Stjórnvöld á hverjum stað verða einfaldlega að finna lausnir sem hentar 

hverjum stað gott dæmi um það er London. Í London einni fellur til um 22 

miljónir tonna af úrgangi á ári. Meirihluti þessa úrgangs hefur verið fluttur út 

fyrir borgarmörkin og urðaður þar aðeins 22% af úrgangi sem fellur til hefur 

verið endurunninn. Áætlanir gera ráð fyrir að hægt væri að endurvinna yfir 

60% af úrganginum og það þýðir að ef allur úrgangur sem fellur til væri 

notaður til að framleiða orku þá væri hægt að hita upp 625.000 heimili og þar 

að auki bjóða rafmagn til annarra tveggja milljón heimila. 

Stjórnvöld í London hafa sett sér langtíma markmið til næstu 20 – 30 ára sem 

þeir kalla „zero waste to landfill“ sem gengur út á að koma úrgangsstjórnun í 

ferli og minnka það magn sem fer til urðunar og um leið að nota sjálfbæra orku 

með því að nýta þann úrgang sem ekki er hægt að endurnota eða endurvinna til 

framleiðslu á orku með brennslu (Nicholson, 2010).  
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Plast er framleitt úr olíu og enn gengur stærsti hluti bílaflotans í heiminum fyrir 

orku sem kemur frá olíuauðlindum heimsins.  

Bæði sú vitneskja að auðlindirnar eru ekki óþrjótandi og að brennsla á 

jarðeldsneytis veldur óæskilegum áhrifum á umhverfið hefur kallað á nýjar 

lausnir sem eru umhverfisvænni.  

 

Endurvinnsla á plasti í heiminum hefur aukist til muna hin síðari ár enda víða 

skilagjald á drykkjarumbúðum sem leiðir af sér betri heimtur en ella. Auk þess 

eru fyrirtæki sem gera út að vera umhverfisvæn og þannig höfða til ákveðins 

markhóps. Þessi markhópur hefur meðal annars það einkenni að vera 

umhverfisvænn og gerir kröfur til varanna sem hann kaupir og notar og þá um 

leið til framleiðandans.  

 

Eitt nýlegt dæmi um fyrirtæki sem er að ganga skrefi lengra er fyrirtækið 

Naked® Juice sem starfar á drykkjarmarkaði. Í desember sl. tilkynntu 

forsvarsmenn fyrirtækisins að þeir væru fyrsta vörumerkið sem býður 

drykkjarvöru sína í 100% endurunnum umbúðum.  Þetta er liður í markmiðum 

fyrirtækisins að bjóða upp á gæðavörur sem framleiddar eru með sjálfbæra 

hugsun að leiðarljósi og þannig minnka það fótspor sem þeir skilja eftir sig á 

jörðinni. Mikel Durman, framkvæmdastjóri Naked® Juice, segir þetta stóran 

áfanga hjá fyrirtækinu sem unnið hefur verið hörðum höndum að og stefnan er 

tekin á að setja alla vörulínuna í 100% endurvinnanlegt plast.  Hann segir þetta 

mikilvægt skref fyrir jörðina og neytendur.  Því með því að velja þessa vöru þá 

séu þeir að minnka, endurnota og endurnýta (e. reduce, reuse, recycle) og hann 

bætir síðan við „ef þú værir plast myndir þú ekki vilja endurfæðast sem Naked 

reNEWabottle?“ Þessi breyting yfir í endurvinnanlegt plast, sem nú þegar er 

komin til, sparar 8.192 tunnur af olíu á ári sem svarar til þess að 497 bílar færu 

af vegum. Þegar fyrirtækið hefur breytt allri sinni vörulínu sparast 57.000 

tunnur af olíu á ári eða sem svarar til þess að 3.460 bílar væru fjarlægðir af 

vegum (Solid Waste & Recycling, 2009). 
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Niðurstöður  

Lagt var upp með rannsóknarspurninguna: Hvaða áhrif hefur og hver er 

fjárhagslegur ávinningur af flokkun sorps hjá íslenskum sveitarfélögum? 

Skipulögð flokkun þar sem allir íbúar sveitarfélags taka þátt er til þess að gera 

nýhafin hér á landi. Fyrir tveimur árum tók Stykkishólmur af skarið og kom 

fyrir tveimur tunnum til viðbótar við þá einu sem fyrir var við hvert hús í 

bæjarfélaginu og hófu þannig flokkun með þriggja flokka kerfinu síðan þá hafa 

átta sveitarfélög bæst við.  

Þrátt fyrir að ekki lengri tími sé liðinn eru áhrifin strax komin í ljós. 

Landfræðilegur ávinningur sem verður til við skipulagða flokkun er sá að ekki 

þarf að taka ný landsvæði undir urðunarstaði. Hvatinn er ef til vill mismikill hjá 

sveitarfélögunum þar sem til dæmis öll sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu 

ásamt sveitarfélaginu Árborg hafa aðgang að Álfsnesi sem er landsvæði í eigu 

Reykvíkinga. Hvað sem því líður þá er Ísland skuldbundið til að minnka urðun 

á úrgangi samkvæmt tilskipun frá ESB og meðal annars með því að flokka 

lífrænan úrgang er unnt að ná þessum markmiðum. 

Umhverfislegur ávinningur í víðustu merkingu þess orðs er væntanlega stærsti 

ávinningur heildarinnar sem fæst út úr því að flokka úrgang og í framhaldi af 

því að endurnýta og endurvinna. Auðlindir jarðarinnar eru ekki óendanlegar og 

með því að virkja hugsun um 3R, sjálfbæra þróun og CSR meðal almennings 

má ná markmiðum um að minnka notkun, endurnýta og endurvinna með 

áherslu á þessa röðun. Niðurstöður rannsókna á áhrif úrgangs á loftslags- 

breytingar eru augljóslega flokkun í hag. 

Beinn fjárhagslegur ávinningur er fyrir hendi hjá þeim sveitarfélögum sem 

standa að skipulegri flokkun úrgangs. Þetta sýna meðal annars tölur þar sem 

fram kemur að meirihluti þeirra sveitarfélaga sem flokka úrgang skipulega 

innheimta lægri upphæð á hverja íbúð í sveitarfélaginu heldur en þau 

sveitarfélög sem ekki bjóða upp á skipulagða flokkun (sjá sorphirðugjöld 2010 

viðauki I). Að vísu er meðalgjaldið sem innheimt er örlítið hærra en hjá þeim 

sem ekki flokka eða 19.245,- krónur á móti 18.298,- krónum. Þennan mun má 
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meðal annars skýra með því að eitt af þeim sveitarfélögum sem flokkar 

skipulega innheimtir 28.000,- krónur á hverja íbúð á meðan það sveitarfélag 

sem er með lægsta gjaldið innheimtir 14.000 ,- krónur. Sveitarfélagið sem 

innheimtir 28.000 krónur hefur nýhafið flokkun eða í janúar á þessu ári á 

meðan að sveitarfélagið sem innheimtir lægsta gjaldið er Stykkishólmur sem er 

eins og áður hefur komið fram það sveitarfélag sem fyrst sveitarfélaga hóf 

skipulagða flokkun hér á landi. Gjaldið hjá Stykkishólmi er lægsta gjaldið hjá 

öllum þeim sveitarfélögum sem könnuð voru (sjá sorphirðugjöld 2010 viðauki 

I). Innleiðing á nýjungum, eins og skipulögð flokkun er, þarf aðlögunartíma. Ef 

sá tími er nýttur til að afla þekkingar og reynslu má miðla þeim áfram til þeirra 

sem á eftir koma og bætast í hóp þeirra sem taka upp skipulagða flokkun. 

Annað sem er athyglisvert er að eina sveitarfélagið sem lækkar innheimt 

sorphirðugjald er Fljótsdalshérað og það sveitarfélag tók upp þriggja flokka 

kerfi ÍGF á síðasta ári.  

Við greiningu á meðaltalshækkun/lækkun á sorphirðukostnaði milli áranna 

2007 og 2008 hjá öllum sveitarfélögum á landinu þá er hækkunin svo til sú 

sama hjá Stykkishólmi á þessu sama tímabili þrátt fyrir að þarna er 

Stykkishólmsbær að taka nýtt flokkunarkerfi í gagnið. 

Niðurstaðan er að flokkun sorps hefur margvíslegan ávinning eins og hér hefur 

verið rekið. Beinn fjárhagslegur ávinningur er ef til vill ekki hár en ekki er 

heldur um að ræða aukinn kostnað vegna upptöku skipulagðar flokkunar. En af 

samtölum mínum við aðila tengda sveitarfélögum sem flokka þá vilja þeir 

meina að kostnaðurinn sé á niðurleið en þar sem flest þau sveitarfélög sem 

flokka eru svo til nýbyrjuð á því þá liggja ekki enn fyrir kostnaðartölur sem 

hægt væri að nota til samanburðar fyrir og eftir að flokkun hófst. 

Mat höfundar er að íslensk sveitarfélög ættu öll að stefna á og setja sér 

markmið um að taka upp skipulagða flokkun. Hvernig kerfi á að velja verður 

hvert og eitt sveitarfélag að finna út hvað hentar aðstæðum á hverjum stað. 

Niðurstöður rannsóknar ESB um áhrif hinna ýmsu leiða í förgunarmálum sýna 

að með flokkun, og þar með talin flokkun á lífrænum úrgangi, gefur bestan 

árangur í baráttunni við loftslagsbreytingar af völdum losunar á 
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gróðurhúsalofttegundum því verður að álykta að þriggja flokka kerfið sem 

býður upp á sér tunnu fyrir lífrænan úrgang verði ofaná. 

Ísland hefur alla burði til að vera í fararbroddi þegar kemur að stjórnun 

úrgangsmála og ætti stefnan að vera tekin á að sýna gott fordæmi í þessum 

málaflokki á heimsvísu og vekja þannig athygli á landinu og gæti það fært 

okkur nýjan markhóp „eco“ ferðamanna til landsins. 
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Lokaorð 

Auðlindir jarðarinnar eru ekki óþrjótandi um það geta allir verið sammála og 

huga verður að því að ganga varlega að þeim og hugsa áður en við hendum. Þó 

svo að það kosti okkur frekari fyrirhöfn að flokka og huga að umhverfismálum 

þá er það engin afsökun fyrir því að gera það ekki. 

Víst er að miklar breytingar hafa orðið á sorpmálum hér á landi frá því allur 

úrgangur var brenndur fyrir opnum eldi á yfir 55 stöðum á landinu árið 1970. 

Mörg sveitarfélög, ef ekki öll, eru að huga að þessum málum og vilja koma 

þeim í betra horf sem sést vel á að nær öll sveitarfélög í landinu eru 

þátttakendur í Staðardagskrár 21 þar sem þau setja sér markmið um sjálfbæra 

þróun. 

Að lágmarka kostnað er oft ofarlega hjá stjórnendum  en það er erfitt að reikna 

hvað slæm umgengni um jörðina og auðlindir hennar kemur til með að kosta í 

framtíðinni. Hér að framan hefur verið sýnt fram á það tölfræðilega að ekki er 

dýrara að flokka úrgang en gera það ekki nema síður sé. Vilji er til staðar hjá 

meirihluta þjóðarinnar til að flokka úrgang og koma honum aftur inn í hringrás 

framleiðslu. 

Ég vona að efni þessarar ritgerðar hafi vakið lesendur til umhugsunar og svarað 

spurningum um ástand sorpmála á Íslandi í dag.  

Svona rétt í lokin nokkrir fræðslupunktar sem mér finnst ástæða til að varpa hér 

fram. 

Vissir þú að ........ 

 Með því að endurvinna eitt tonn af pappír er hægt að bjarga 17 trjám.

  

 Endurvinnsla pappírs lengir líftíma urðunarstaður – fyrir hvert tonn af 

pappír sem fer til endurvinnslu sparast alla að 3m3 í landfyllingu. 

 

 60% minni orkuþörf þarf við endurvinnslu pappírs en frumvinnslu. 
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Viðaukar 

Viðauki I – innheimt sorphirðugjöld 2010 

Sorphirðugjöld 2010 verðkönnun ASÍ 
  

   
Reykjavíkurborg 

1
             16.300      

 Kópavogsbær             17.300      
 Hafnarfjarðarkaupstaður             15.700      
 Akureyrarkaupstaður             22.000      
 Garðabær             15.800      
 Mosfellsbær             15.000      
 Sveitarfélagið Árborg             22.300      
 Fjarðabyggð             21.989      
 Fljótsdalshérað             19.600      
 Ísafjarðarbær             41.580      
 Sveitarfélagið Skagafjörður              28.000      
 Vestmannaeyjabær             22.478      
 Stykkishólmur             14.000      
 Bláskógabyggð             15.382      
 Meðalgjald             20.531      
 

   1/ Möguleiki á tæmingu hálfsmánaðarlega í sérbýli gjald  8.150 krónur á  

ári.  

 

   

   Meðalgjald 
  

   skipulögð flokkun 19245,5 
 ekki flokkun 18298,625 
 brennsla 52819 
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Viðauki II – greining á kostnaðarliðum úrgangsmála hjá Stykkishólmi 

 

Stykkishólmur    2010         

        Áætlun des. 2010 
Áætlun  des. 
2010   

        gjöld  tekjur   

              

Sorphreinsunargjald         16.300.000   

sorphirða       20.777.000     

eyðing/urðun sorps       100.000 400.000   

              

              

Stykkishólmur    2009         

        Áætlun 2009 Áætlun 2009   

        gjöld tekjur   

              

Sorphreinsunargjald         14.200.000   

sorphirða       22.469.000     

eyðing/urðun sorps       350.000 180.000   

              

Stykkishólmur    2008   
flokkun hefst í byrjun 
2008     

        Áætlun des 2008 
Áætlun des. 
2008   

        gjöld tekjur   

              

Sorphreinsunargjald         12.000.000   

sorphirða       18.163.000     

eyðing/urðun sorps       2.115.000     

              

Stykkishólmur    2007         

        Áætlun des 2007 Áætlun de 2007   

        gjöld tekjur   

              

Sorphreinsunargjald         10.200.000   

sorphirða       12.677.000     

eyðing/urðun sorps       2.034.000     
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Viðauki III – kostnaður vegna urðunar lækkar 

Stykkishólmur    2006         

        
Áætlun des 
2006 

Áætlun des 
2006   

        gjöld  tekjur   

              

Sorphreinsunargjald         8.500.000   

sorphirða       13.171.000     

eyðing/urðun sorps       1.831.000     

              

              

Ár   2006 2007 2008 2009 2010 

Sorphirða   13171000 12677000 18163000 22469000 20777000 

Eyðing/urðun sorps   1831000 2034000 2115000 350000 100000 

    15002000 14711000 20278000 22819000 20877000 

              

              

              

              

              

              

hækkun 2006-2010             

hækkun 2006 -2007 
 

39,16144514         

urðun/minnkun 
 

35,16864418         

  
 

-1731         

  
 

          

vísitala neysluverðs 
 

          

  
 

    des.06 des.09   

        266,2 357,9 91,7 
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Viðauki IV – Spurningar í könnun 
 

  1) Kyn 

 
kona 

 
maður 

2) aldur 

 
16- 30 

 
31-45 

 
46- 60 

 
61 

3) Menntun 

 
Grunnskólapróf 

 
framhaldsskólapróf 

 
iðnmenntun - hvaða? 

 
Háskólapróf - hvaða? 

 
annað - hvað? 

4) Nýtis menntun í starfi 

 
já 

 
nei 

5) hvaða aðgerðir- skipting 

 
Urðun 

 
Brennsla 

 
Endurvinnsla 

 
Annað - Hvað? 

6) Er framkvæmd skipulögð flokkun á úrgangi hjá sveitarfélaginu? 

 
Ekki um neina flokkun að ræða 

 
Ein eða fleiri flokkunartunnur eru við hvert heimili 

 
Flokkunargámar staðsettir á ákveðnum stöðum í hverfum sveitarfélagsins 

 
Boðið upp á flokkunartunnu gegn gjaldi -einkafyrirtæki 

 
Annað - Hvað?   

7) Ef ekki er um neina flokkun að ræða telur þú líklegt að tekið  

 
verði upp flokkunarkerfi í sveitarfélaginu innan þriggja ára? 

 
Já 

 
Nei 

 
Annað - hvað? 

8) Ef svarið við spurningu 7 er já –  

 
er þá búið að ákveða hvaða leið verður farin? 

 
Já 

 
Nei 

 
Annað - hvað? 

9) Eru sorphirðumál alfarið í höndum sveitarfélags eða er um að ræða  

 
verktaka? 
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Að hluta til boðin út til verktaka   

 
Alfarið í höndum sveitarfélagsins 

 
Alfarið í höndum verktaka 

 
Annað - Hvað? 

10)  Hversu stórt landsvæði fer undir urðun hjá sveitarfélaginu? 

 
hektara 

 
ekkert 

11) Er fyrirliggjandi hjá sveitarfélaginu svæðisbundin áætlanagerð 

 
já 

 
nei 

12) Hvert af þessum 16 sveitarfélögum telur þú að standi fremst meðal  

 
jafningja þegar kemur að förgunarmálum með tilliti til umhverfis ? 

 
Akraneskaupstaður 

 
Akureyrarkaupstaður 

 
Fjarðabyggð 

 
Fljótsdalshérað 

 
Garðabær 

 
Hafnarfjarðarkaupstaður 

 
Ísafjarðarbær 

 
Kópavogsbær 

 
Mosfellsbær 

 
Reykjanesbær 

 
Reykjavíkurborg 

 
Seltjarnarneskaupstaður 

 
Stykkishólmsbær 

 
Sveitarfélagið Árborg 

 
Sveitarfélagið Skagafjörður 

 
Vestmannaeyjabær 

13) Telur þú að ef sveitarfélag flokkar allan úrgang og fái vottun  

 
um að kröfur og reglugerðir séu uppfylltar í þessum málaflokki  

 
komi það til með að hafa áhrif á aðra þætti í umhverfi  

 
sveitarfélagsins eins og ferðaþjónustu?  

 
Já 

 
Nei 

 
Annað - hvað?  

14) Telur þú að með því að flokka allan heimilisúrgang sem fellur til hjá  

 
sveitarfélaginu aukist kostnaður við sorpvinnslu? 

 
Já 

 
Nei 

 
Annað – hvað? 

15) Telur þú líklegt að sveitarfélagið leiti  eftir samvinnu  

 
við einkafyrirtæki sem sinnir þessum málaflokk? 

 
Já 

 
Nei 
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Sveitarfélagið gerir það nú þegar að einhverju eða öllu leyti 

 
Annað – Hvað? 

 
sveitarfélög standi fyrir flokkun á öllum úrgangi sem tilfellur  

16) Telur þú að farið yrði út í almenna flokkun heimilisúrgangs hjá  

 
 sveitarfélaginu ef það þýðir að kostnaður við förgun eykst? 

 
Já 

 
Nei 

 
Á ekki við allt heimilissorp er nú þegar flokkað 

 
Annað – Hvað? 

17) Telur þú að í nánustu framtíð verði EKKI komist hjá því að  

 
sveitarfélög standi fyrir flokkun á öllum úrgangi sem tilfellur  

 
hjá heimilum innan sveitarfélagsins? 

 
Það verður ekki komist hjá því að flokkun er framtíðin þrátt fyrir  

 
aukin/minni kostnað með förgun úrgangs með flokkunarkerfum 

 
Nei, ég tel að hægt sé að komast hjá því að flokka allan úrgang 

 
Annað - Hvað? 

18) Telur þú að íbúar sveitarfélagsins séu jákvæðir 

 
 og tilbúnir til að flokka úrgang 

 
ef flokkunartunnur væru staðsettar við hvert heimili? 

 
Já 

 
Nei 

 
Annað - hvað? 

19) Fyrir hvaða orku ganga tækin sem notuð eru við  

 
söfnun á úrgangi hjá sveitarfélaginu? 

 
Bensíni/olíu 

 
Metan 

 
Rafmagni 

 
Vetni 

 
Annað - Hvað? 

20) Hversu oft er úrgangi safnað í sveitarfélaginu  

 
þ.e.a.s. hversu oft er hver tunna tæmd? 

 


