
Sorphirða á 
höfuðborgarsvæðinu
Samræming úrgangsflokkunar við heimili 
og grenndarstöðar



Samræming úrgangsflokkunar
Forsendur

Lög um hringrásarhagkerfið

Fyrirliggjandi eru breytingar á lögum um meðhöndlun
úrgangs, sem voru samþykkt á alþingi í júlí 2021.

Lögin kveða á um að skylt verði að safna við heimili
lífrænum eldhúsúrgangi, plasti, og pappír og pappa.

Þá verður einnig skylt að safna textíl, málmum og gleri
í nærumhverfi íbúa, hvort sem er við heimili eða í
grenndarstöðvum.

Breytingarnar taka gildi 1. janúar 2023 og eru því
breytingar á sorphirðu á höfuðborgarsvæðinu
óhjákvæmilegar.



• Sigrún Haraldsdóttir ráðin sem sérstakur verkefnastjóri til að vinna í 

verkefninu, ásamt Valgeiri Björnssyni frá Sorpu.

• Jón Kjartan Ágústsson sat í hópnum fyrir hönd SSH. 

Samræming úrgangsflokkunar
Verkefnahópur

Sveitarfélag Nafn Deild

Hafnarfjörður Ishmael David Tæknifræðingur skrifstofa umhverfis og framkvæmda

Garðabær Guðbjörg Brá Gísladóttir Deildastjóri umhverfis og framkvæmda

Kópavogur Birkir Rútsson Deildarstjóri gatnadeildar

Reykjavík Guðmundur B. Friðriksson Skrifstofustjóri skrifstofu umhverfis

Seltjarnarnes Bjarni Torfi Álfþórsson

Brynjar Þór Jónasson

Bæjarfulltrúi og fulltrúi í stjórn Sorpu

Sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs

Mosfellsbær Tómas Guðberg Gíslason Umhverfisstjóri

Kjós Lárus Vilhjálmsson Nefnarmaður í umhverfisnefnd



Samræming úrgangsflokkunar
Leiðarljós

Við vinnu sína hefur hópurinn haft að leiðarljósi að:

• Lágmarka stofn- og rekstrarkostnað íbúa og sveitarfélaganna.

• Taka mið af fjölbreytileika og aðstæðum til flokkunar og hirðu við 

íbúðarhús í sveitarfélögunum.

• Lágmarka umhverfisleg áhrif af förgun sorpíláta við útskiptinguna.

• Hámarka endurvinnslu og umhverfislegan ávinning.

• Tryggja að ákvæði laga séu uppfyllt.

• Nýta þá reynslu og þekkingu sem skapast hefur hjá öðrum 

sveitarfélögum.

• Einfaldleiki og gæði.



Heimili
Eftir samræminguFyrir samræmingu

Grá tunna (almennur úrgang)

Blá tunna (pappír, val)

Græn tunna (plast, val)

Brún tunna (lífrænt, val). 

Grá tunna (almennur úrgang) 

Blá tunna (Plast, pappír, pappi)

Grá tunna (almennur úrgangur + 

plast í sér poka + málmar + gler)

Blá tunna (pappír + pappi)

Grá tunna (almennur úrgangur + 

plast í sér poka)

Blá tunna (pappír + pappi)

Grá tunna (almennur úrgangur + 

plast í sér poka)

Blá tunna (pappír + pappi)

Grá tunna (almennur úrgang) 

Blá tunna (pappír + pappi)

Græn tunna (Plast+gler+málmar)

Almennt rusl

Pappír

Plast

Sérbýli

Fjölbýli

eða

eða

*Eldra ílát m. nýjum merkingum hagnýtt áfram

*

*

*



Samantekt á tillögum

Lífrænn eldhúsúrgangur

Til að pokar undir lífrænan eldhúsúrgang trufli ekki forvinnslu úrgangs 

og jarðgerð er mikilvægt að hann sé í pokum sem henti vinnslunni.

Lagt er til að lífrænum eldhúsúrgangi sé safnað í þar til gerða bréfpoka 

sem brotna auðveldlega niður og festast ekki í vélbúnaði 

móttökustöðva. 

Lagt er til að sveitarfélög úthluti bréfpokum til íbúa, til að byrja með.

Dæmi um notkun 

bréfpoka frá 

Gautaborg

Lífrænn úrgangur í móttökustöð 

úrgangs í Gautaborg



Grenndarstöðvar

Eftir samræminguFyrir samræmingu

Pappír

Plast

Gler (vel flestum stöðum) 

Textíl (vel flestum stöðum)

Flöskur / dósir (vel flestum stöðum)

Málmar (Árbæ)

Plast

Gler

Textíl (vel flestum stöðum) 

Flöskur / dósir (vel flestum stöðum) 

Pappír

Plast

Gler

Textíl (vel flestum stöðum) 

Flöskur / dósir (vel flestum stöðum)

Pappír

Plast

Plast 

Gler

Pappír

Plast
Pappi Pappír Plast

Gler Málmar

Smærri stöðvar

Textíll

Stærri stöðvar

Gler Málmar Textíll

Skilagjald

Skilagjald



Samantekt á tillögum
Sorphirða á grenndarstöðvum
Lagt er til að sveitarfélögin komi á laggirnar neti af smærri og stærri grenndarstöðvum 

til að hirða úrgang sem skv. lögum þarf að hirða í nærumhverfi. 

Smærri grenndarstöðvar

Dreift með að hámarki um 500 metra radíus frá hverju íbúðarhúsi. Þrjár af hverjum 

fjórum stöðvum ættu að falla undir þennan flokk til að safna eftirfarandi 

úrgangsstraumum: 

– Gler 

– Dósir / flöskur 

– Málmar  

– Textíll 

Stærri grenndarstöðvar

Dreift með að hámarki um 1000 metra radíus frá hverju íbúðarhúsi. Ein af hverjum 

fjórum stöðvum ættu að falla undir þennan flokk til að safna eftirfarandi 

úrgangsstraumum: 

– Pappír/pappa

– Plast

– Gler 

– Dósir / flöskur 

– Málmar  

– Textíll 

Pappi Pappír PlastGler Málmar Textíll Skilagjald



Tímalína innleiðingar (m. fyrirvara um 

breytingar)

nóvember – desember 2022

• Útboði á nýjum ílátum lokið.

janúar – maí 2023

• Ný lög um hringrásarhagkerfi taka gildi.

• Undirbúningur fyrir nýtt kerfi við heimili og grenndarstöðvar stendur yfir.

• Auglýsingarherferð hefst.

• Ný ílát afhent og dreifing hefst.

júní – september 2022

• Innleiðing stendur yfir og lýkur.

• Sífellt mat og viðbrögð við mögulegum vandamálum.

• Vinna hefst við söfnun á frekari úrgangsflokkum (eiturefni, litað gler, 

raftæki o.s.frv)

Samantekt

• Breytingar hluti af nýjum lögum sem alþingi samþykkti 2021.

• Lang flest heimili þurfa ekki að bregðast við breytingum 

utandyra (stækka sorpgerði, stækka sorpgeymslur, kaupa ný 

ílát). 

• Gert er ráð fyrir að breytingin eigi sér stað sjálfkrafa og feli í 

sér annað hvort nýjar merkingar á fyrirliggjandi ílátum, eða ný 

ílát bætt við til að uppfylla kröfu um 4 flokka flokkun.  

• Öll heimili þurfa að gera ráð fyrir nýju ílátum „undir vaski“ fyrir:

– Sóðatunnu (safnað v. heimili)

– Lífræna tunnu (safnað v. heimili)

– Pappír (safnað v. heimili)

– Plast (safnað v. heimili)

– Gler (grenndargám)

– Dósir (grenndargám)

– Textiíl (grenndargám)

– Málma (grenndargám)



Fyrirkomulag sorpgeymslu í fjölbýli 

Gautaborg




