Endurvinnsla með hjartanu

Safnasafnið

Listamennirnir

Að þessu sinni er almanak SORPU unnið í samstarfi við Safnasafnið á Svalbarðsströnd. Verkin
sem prýða síður þess eru flest í eigu safnsins
eða unnin af listamönnum sem hafa sýnt verk sín
í safninu. Verkin eiga það sameiginlegt að vera
gerð úr verðlausum hlutum sem í höndum lista
mannanna öðlast ævintýraljóma. Þau spretta úr
einlægri sköpunarþörf og einstöku næmi fyrir
umhverfinu. Drasli er breytt í dýrgripi sem kæta
sálina og opna hugann. Hér er á ferðinni endurvinnsla í sinni tærustu mynd.

Safnasafnið er meðal fjögurra umfangsmestu
listasafna á Íslandi og hið eina sem safnar jöfn
um höndum alþýðulist og framsækinni nútíma
list. Það varðveitir tæplega 4000 verk, auk
óteljandi annarra gripa, sem nýtast í fjölbreyttum
uppsetningum sem byggjast á frumlegum hugmyndum, gæðum og einlægni. Safnið vinnur
samkvæmt jafnréttisstefnu með jöfnu kynjahlutfalli, gerir ekki upp á milli list- og tjáningarforma,
og hefur smám saman hlotið sérstakan sess á
innlendum vettvangi. Safnasafnið er starfrækt í
þremur húsum og ræður m.a. yfir 10 sölum og
bókasafni. Það setur upp 16-20 nýjar sýningar
árlega. Í undirbúningi er að taka í notkun fræðiog listamannsíbúð sem nýtist við kynningar,
rannsóknir og samstarfsverkefni. Heimasíða
safnsins er www.safnasafnid.is.

FORSÍÐA – Aðalheiður Eysteinsdóttir (1963)
Aðalheiður S. Eysteinsdóttir er fædd á
Siglufirði. Hún stundaði nám við Myndlista
skólann á Akureyri 1989-93 og hefur síðan
unnið ýmis störf á sviði myndlistar. Aðal
heiður hefur haldið fjórar einkasýningar í
Safnasafninu og tók þátt í sýningu safnsins,
Yfir Bjartsýnisbrúna, í Hafnarhúsinu 2003.
Vinnustofa og heimili Aðalheiðar er í Freyju
lundi, 601 Akureyri, www.freyjulundur.is.
JANÚAR – Ásgeir Emilsson (1931-1999)
Ásgeir Emilsson var fæddur á Hátúni við Seyðisfjörð. Ásgeir
átti frá upphafi við fötlun að stríða sem gerði honum erfitt
fyrir að fóta sig í lífinu. Hann lét þá byrði
þó aldrei hefta sig og var ávallt lífsglaður.
Ásgeir var afar listrænn og fór ótroðnar
slóðir í þeim efnum. List hans fólst aðallega
í sérstakri hönnun á kórónum, litlum ruggustólum og stólum
og borðum, en þessa hluti vann hann t.d. úr gömlum dósum,
hrein listaverk. Verk Ásgeirs voru fyrst kynnt á sýningunni
Í hjartans einlægni í Nýlistasafninu 1991, á sýningunni Borð,
stóll og stigi í Safnasafninu 1998, og á sama stað 2005 á
sýningunni Myndgaldri.

FEBRÚAR – Bjarni Vilhjálmsson (1913-1999)
Bjarni Vilhjálmsson fæddist á Hamri í Gaulverjabæjarhreppi.
Hann vann lengst af við byggingarvinnu en
í frístundum sínum skar hann m.a. út fugla,
hunda, klukkur og fleiri hluti í tré og gamla
netahringi sem hann vildi ógjarnan að færu til
spillis. Bjarni átti verk á sýningunni Í hjartans
einlægni 1991, þá á sýningunni Nordiske Naivister í GalleriGården, Grindsted, Danmörku, 1994 og sýningum í Safna
safninu 1998 og 2005.
MARS – Þórdís Alda Sigurðardóttir (1950)
Þórdís Alda býr og starfar í Mosfellsbæ. Hún stundaði
myndlistarnám við Myndlistaskólann í Reykjavík, síðan við
Myndlista-  og handíðaskóla Íslands, mynd
mótunardeild, (1980-1984)  og við skúlptúrdeild
Akademie der Bildenden Künste í München.
Þórdís Alda er ein þeirra sex myndlistarmanna
sem stofnuðu og reka START ART listamanna
hús við Laugaveg 12b, Reykjavík. Nánari upp
lýsingar um hana eru á www.toa.is, www.provincialists.com og
www.umm.is.
Ljósmynd af verkinu SPÍRUN: Inger Helene Bóasson.
APRÍL – Örn Smári Gíslason (1960)
Örn Smári Gíslason útskrifaðist sem grafískur hönnuður frá
Myndlista- og handíðaskóla Íslands vorið 1995 en hafði áður lokið
tveimur árum á listasviði Fjölbrautaskólans í
Breiðholti. Örn Smári hefur starfað á nokkrum
af stærri auglýsingastofum landsins frá útskrift
úr MHÍ auk þess að vinna sjálfstætt. Hann hefur
fengist við ýmsa hönnun allt frá frímerkjum og
firmamerkjum til auglýsingaherferða og sýningarbása. Nánari
upplýsingar um hann eru á www.ornsmari.net.
MAÍ – Hálfdan Ármann Björnsson (1933)
Hálfdan er fæddur í Hraunkoti í Aðaldal en býr nú í Hlégarði,
Aðaldal, þar sem hann og kona hans, Bergljót
Benediktsdóttir, reka lítið gallerí. Efniviðurinn
í verk Hálfdans er oftast nær fundinn í náttúr
unni en hann hefur t.d. málað á steina og
skorið út í kræklóttar trjágreinar svo úr verður
iðandi mannlíf. Safnasafnið setti upp útisýningu á verkum Hálf
dans 1999 og verk eftir hann var á Myndgaldri 2005.
JÚNÍ – Halldóra Kristinsdóttir (1930)
Halldóra Kristinsdóttir frá Ánastöðum á Vatnsnesi, nú búsett í
Reykjavík, býr til bréfbáta með áhöfn og varningi, stundum með
skreytingum á milli mastra. Fólkið um borð er í litskrúðugum

fatnaði, pinklar þess fjölbreyttir og listilega vel gerðir. Um verk
sín segir hún: „Stundum kom til mín lítil sonardóttir í heimsókn.  
Ef hún fór í bað hjá mér, þá gerðum við það
skemmtilegt með bátum úr bréfi, og á þeim
voru áhafnir og fleira, - ef menn féllu útbyrðis
var reynt að bjarga þeim.“ Verk Halldóru komu
fyrst fyrir sjónir manna á sýningunni Í hjartans
einlægni í Nýlistasafninu 1991, síðan á Nordiske Naivister í
Galleri-Gården, Grindsted, Danmörku, 1994, á sýningunni Yfir
Bjartsýnisbrúna í Hafnarhúsinu 2003 og verkum hennar bregður
reglulega fyrir á sýningum í Safnasafninu.
JÚLÍ – María Jónsdóttir (1918)
Alþýðulistakonan María Jónsdóttir er fædd á Blönduósi.
Hún hefur haldið einkasýningar víða um land, þar á meðal á
Hvammstanga, Selfossi, Hveragerði og Akureyri, auk nokkurra
sýninga með öðrum. Þá var sett upp sýning
á klippimyndum hennar í Safnasafninu 2003
og á sýningunni Yfir Bjartsýnisbrúna í Hafnar
húsinu sama ár. Hún var mest í olíulitum
framan af en um 1970 fór hún að mylja grjót og
gera myndir úr því jafnhliða ýmsu öðru s.s. leirmótun, útsögun,
útskurði, klippimyndum, t.d. úr skyrlokum, prjónaskap og mörgu
fleira. Viðfangsefni hennar eru mannlífs- og dýramyndir, samspil
manns og náttúru.
ÁGÚST – Völvan, Þórhalla Snæþórsdóttir (1946)
og Unnur Sveinsdóttir (1967)
Völvan er samstarfsverkefni þeirra Þórhöllu, sem er frá Gilsár
teigi í Eiðaþinghá og Unnar, sem er frá Stöðvarfirði. Þær hafa
í sameiningu framleitt verk úr alíslensku
hráefni, lambshornum, sem eiga rætur í leik
föngum fortíðarinnar. Hugmyndina fengu þær
út frá verkum Esterar í Víðidal á Fjöllum, sem
skar út fígúrur í lambshorn og sagði frá því að í
æsku hefði hún leikið sér með slíkar fígúrur. Verk þeirra Þórhöllu
og Unnar hafa í tvígang verið sýnd á samsýningum í Safna
safninu.
SEPTEMBER – Atli Viðar Engilbertsson (1961)
Atli Viðar fæddist 1961 á Árbakka á Snæfjallaströnd við Ísa
fjarðardjúp. Atli vann í upphafi almenn sveita
störf, síðar í frystihúsi og við byggingarvinnu.
Innan við tvítugt fór Atli að sinna meðfæddum
áhuga sínum á listum, hnýtti verk úr bagga
böndum og netagirni, bjó til klippimyndir, skrif
aði smásögur og samdi rokktónlist. Atli hefur í
tvígang átt verk á sýningum í Safnasafninu, sem á nokkur verk
eftir hann, og á Alþjóðlegu textílsýningunni á Kjarvalsstöðum

2004. Fyrir nokkrum árum hóf Atli að búa til verk sem hafa
tilklippta eggjabakka sem undirstöðu, aðallega blóm sem hann
málar í sterkum litum.
OKTÓBER – Hildur Kristín Jakobsdóttir (1935-2003)
Hildur Kristín Jakobsdóttir fæddist á Svalbarði á Svalbarðs
strönd. Hún gekk í gagnfræðaskóla á Akureyri og fór til fram
haldsnáms í textílfræðum í Danmörku í 2 ár.
Hildur saumaði alla tíð fatnað og lagði stund á
útsaum, oft eftir eigin mynstrum, en erfið veik
indi hömluðu henni síðustu árin og varð hún
því að leggja alla fínvinnu til hliðar. Þess í stað
tók hún upp frjálsari aðferð og töfraði fram myndir sem minna
um margt á málverk. Í útsaumi Hildar ríkir sterk tilfinning fyrir
því smávaxna, gróðri sem þjappar sér saman, litum sem laðast
hver að öðrum og línum sem eiga samleið. Þetta eru mögnuð
verk, gerð af veikum mætti en einbeittum vilja. Þessi útsaums
verk Hildar voru fyrst sýnd í Safnasafninu 2002 og 2005 og á
Alþjóðlegu textílsýningunni á Kjarvalsstöðum 2004.
NÓVEMBER – Guðrún Nielsen (1914-2000)
Guðrún Nielsen fæddist á Reykjum í Mosfellssveit. Guðrún
smíðaði og tálgaði ýmsa gripi en kveikjan að verkum hennar
var sú að í Danmörku sá hún útskornar mannamyndir og fór þá
sjálf að reyna. Verk Guðrúnar Nielsen skiptast
í þrjá flokka; fyrst eru það útskurðarmyndirnar,
síðan steinaverkin sem eru samtímis héðan
og þaðan en mynda skemmtilega heild, og
loks myndir sem hún sér í rótum og hnyðjum
og formar lítillega til að skerpa og draga fram
aðalatriðin. Guðrúnu hefur tekist að búa til heillandi persónu
legan heim þar sem hin létta lína er alls ráðandi, studd þéttum
formum. Verk Guðrúnar voru fyrst kynnt á sýningunni Í hjartans
einlægni í Nýlistasafninu 1991, síðan í Safnasafninu 1998.
DESEMBER – Bára Sævaldsdóttir (1915-2007)
Bára Sævaldsdóttir fæddist í Sigluvík á Svalbarðsströnd. Hún
safnaði um langt árabil kortum og bjó til úr þeim skálar undir
ýmsa smámuni eða fleiri kort. Kortaskálarnar
hennar eru misstórar, haganlegar gerðar og
bera vitni um nýtni og útsjónarsemi. Skálar
Báru voru sýndar í Safnasafninu árið 2000
og í Hafnarhúsinu 2003 á sýningunni Yfir
Bjartsýnisbrúna.

Ljósmyndir af verkunum eru teknar af Brynjólfi Jónssyni, Binna,
að undanskilinni mynd af verki Þórdísar Öldu.

Ásgeir Emilsson
Verkið er unnið úr gömlum dósum
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Sunnudagur

Mánudagur

Þriðjudagur

Miðvikudagur

					
Á vefnum sorpa.is er að
finna upplýsingar um hvað
skal gera við jólatré, gjafa
pappír og aðrar umbúðir
sem falla til yfir jólin.
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Fimmtudagur
1
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Dósir, gler- og plastflöskur skal
flokka eftir tegund og telja áður
en þeim er skilað.

þrettándinn
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Aðeins er hægt að fá skila
gjald greitt inn á debetkort hjá
SORPU. Hjá Endurvinnslunni
hf. er hægt að fá skilagjaldið
greitt í peningum.
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Úr plastflöskum er m.a. búinn
til flísfatnaður. Það þarf um
26 tveggja lítra flöskur í
meðalstóra flíspeysu.
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Áldósir eru bræddar og hráefnið
notað í nýjar áldósir.
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Skilagjaldsskyldar umbúðir
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bóndadagur

Glerflöskur eru muldar og
efnið notað sem jarðvegs
fylling, t.d. við vegagerð.
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31

www.sorpa.is
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Laugardagur

nýársdagur

Að hámarki má skila 1000
einingum í einu á endurvinnslustöðvar en meira magni er hægt
að skila til Endurvinnslunnar hf.
í Knarrarvogi.
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Föstudagur

Bjarni Vilhjálmsson
Útskornir netahringir

Febrúar
Sunnudagur
1

Mánudagur
2

Þriðjudagur
3

Miðvikudagur

Fimmtudagur
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NÝTT!
Umbúðum úr plasti er skilað
í grænan grenndargám eða
á endurvinnslustöð.
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Föstudagur

Laugardagur
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Flokka skal allar umbúðir sem
ekki bera skilagjald.
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Í plastflokkinn fara t.d. sjampó
brúsar, tómatsósuflöskur,
plastbakkar undan ýmsum
matvörum, plastpokar, plastílát
undan mjólkurvörum, hreinsi
efnum o.fl.
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Umbúðir skulu vera tómar, án
allra aðskotahluta, s.s. matar- 
eða efnaleifa. Pressið umbúðir
eða raðið hverri ofan í aðra.
Það kostar að flytja loft!
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Athugið að ekki er hægt að
flokka frauðplast til endur
vinnslu!
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konudagur

bolludagur

sprengidagur

öskudagur
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Umbúðir úr plasti
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Þórdís Alda Sigurðardóttir

Spírun
Sokkar o.fl.

Mars
Sunnudagur
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Mánudagur
2
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Þriðjudagur
3
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Fimmtudagur
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Hægt er að skila fötum og klæði
á endurvinnslustöðvar í gáma
merkta Rauða krossi Íslands.   

Föt og klæði þurfa að vera
hrein, þurr og pökkuð í lokaðan
plastpoka. Það er í lagi að þau
séu rifin eða snjáð.
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Á endurvinnslustöðvum eru
einnig sérstakir gámar fyrir
skó en þeir eru sendir til
útlanda á vegum hjálpar
samtaka.

Skópörin þurfa að vera í pokum
svo að ekki þurfi að byrja á að
para skóna saman. Það sparar
vinnu og fyrirhöfn.
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31		
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Föstudagur

Laugardagur
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Það má skila öllum vefnaðarvörum, t.d. fullorðinsfatnaði,
barnafatnaði, yfirhöfnum,
gluggatjöldum og áklæði,
teppum og handklæðum.

Föt og klæði sem skilað er á
endurvinnslustöðvar nýtast til
hjálparstarfs á vegum Rauða
kross Íslands.
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vorjafndægur
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Föt og klæði
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Miðvikudagur

Örn Smári Gíslason

Íslenskt 1
Tappar af plastflöskum

Apríl
Sunnudagur

Mánudagur

Þriðjudagur

Miðvikudagur

Fimmtudagur
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Á heimasíðu SORPU eru ýmsar
skemmtilegar og gagnlegar
upplýsingar, s.s. litabók og leikir
fyrir börn.   

Kynntu þér upplýsingar um
flokkun úrgangs á heimasíðu
SORPU eða í flokkunartöflu
heimilanna sem er aftast í
almanakinu.

skírdagur

föstudagurinn langi
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Á endurvinnslustöðvum fást
margnota flokkunarpokar sem
auðvelda flokkun endurvinnan
legs úrgangs á heimilum.

Flokkunartaflan er einnig
gefin út fyrir fyrirtæki og
stofnanir og er fáanleg á öllum
endurvinnslustöðvum SORPU.

24

25
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pálmasunnudagur

12

13

páskadagur

Annar í páskum
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Föstudagur

Laugardagur

sumardagurinn fyrsti
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Flokkum og skilum

29

30			
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Hálfdan Ármann Björnsson
Útskornar trjágreinar

Maí
Sunnudagur

Mánudagur

Þriðjudagur

Miðvikudagur

Fimmtudagur

						
Garðaúrgang þarf að flokka í
gras annars vegar og trjágreinar
hins vegar.   
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Trjágreinar eru kurlaðar
og þeim blandað við gras í
ákveðnum hlutföllum. Efnin eru
látin brotna niður og til verður
fyrirtaks lífrænn jarðvegsbætir
sem kallast molta.

Molta og moltublanda fást hjá
SORPU í Álfsnesi.

mæðradagurinn

17

1

Laugardagur

verkalýðsdagurinn

Grasi og trjágreinum er hægt
að skila á endurvinnslustöðvar
eða í móttökustöðina í Gufunesi
(ef farmur er stærri en 2 rúm
metrar).
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Föstudagur
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uppstigningardagur
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hvítasunnudagur (31)

Jarðgerð garðaúrgangs

27

28

www.sorpa.is
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Halldóra Kristinsdóttir
Pappír, eggjabakkar o.fl.

Júní
Sunnudagur
		

7

Mánudagur

Þriðjudagur

1

2

annar í hvítasunnu

NÝTT! SAMEINAÐUR
PAPPÍRSFLOKKUR
Nú má flokka öll pappírsefni,
fyrir utan bylgjupappa, í einn og
sama gáminn.
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Laugardagur
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20

lýðveldisdagurinn

Aðskotahlutir, s.s. plastpokar
og matarleifar í gámi fyrir
pappír, geta gert efnið óhæft til
endurvinnslu.

23
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27

Pappírinn er endurunninn
í Svíþjóð. Úr hverjum fimm
kössum eru búnir til fjórir nýir og
úr 1 kg af pappír er t.d. hægt að
framleiða um 4 salernisrúllur.

jónsmessa

Í þennan flokk fara t.d. dagblöð,
tímarit, auglýsingapóstur, fernur,
eggjabakkar, morgunkorns
pakkar o.fl.

10
Pappírnum er hægt að skila
í bláa grenndargáma eða á
endurvinnslustöðvar.

15

22

sumarsólstöður

16

29

30

Dagblöð, tímarit og umbúðir úr sléttum pappa

www.sorpa.is
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3

Föstudagur

6

Skolið fernur og fjarlægið matar
leifar og plastpoka úr umbúðum.
Brjótið saman.

21

Fimmtudagur

5

sjómannadagurinn

14   	

Miðvikudagur

María Jónsdóttir
Verkið er unnið úr skyrloki

Júlí
Sunnudagur

Mánudagur

Þriðjudagur
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Fimmtudagur

Föstudagur
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Fura og Hringrás taka við málmi
frá SORPU. Þar er hann að
einhverju leyti flokkaður eftir
tegundum en síðan sendur í
málmbræðslur erlendis.

Við endurvinnslu á áli þarf um
95% minni orku heldur en við
frumframleiðslu á málminum.
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Málmur

Laugardagur

Það má skila umbúðum úr
málmi, t.d. niðursuðudósum og
álbökkum. Einnig fara ónýt hús
gögn eða annað sem inniheldur
málm í gáminn.

Á endurvinnslustöðvum eru
gámar fyrir brotamálm, sem er
verðmætt hráefni.

12

Miðvikudagur

Völvan - Þórhalla Snæþórsdóttir
og Unnur Sveinsdóttir
Útskorið lambshorn

Ágúst
Sunnudagur

Mánudagur

Þriðjudagur

Miðvikudagur

Fimmtudagur

Föstudagur

							

2

3

4

10

1

6

7

8

13

14   	

15

Rafeindatæki innihalda í flestum
tilfellum spilliefni. Þeim skal því
skilað á endurvinnslustöðvar.

frídagur 
verslunarmanna

9

5

Laugardagur

11

12

Tækin eru meðhöndluð
vegna spilliefna og málmar
eru bræddir og endurunnir.

17

18

19

20

21

22

23/30

24/31

25

26

27

28

29

Rafeindatæki

www.sorpa.is
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Atli Viðar Engilbertsson
Verkið er unnið úr bylgju
pappa, eggjabökkum o.fl.

September
Sunnudagur

Mánudagur

			

6

7

Þriðjudagur

Miðvikudagur

Fimmtudagur

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

Ef aðskotahlutir, s.s. plast,
matarleifar eða önnur efni, eru
sett í gám fyrir bylgjupappa
gerir það innihald hans óhæft
til endurvinnslu.

13

14   	

16

Laugardagur

Fyrirtæki geta skilað bylgjupappa á endurvinnslustöðvar
en ef farmur er stærri en 2
rúmmetrar er honum skilað í
móttökustöðina í Gufunesi.

Almenningur skilar bylgjupappa  
á endurvinnslustöðvar.

15

Föstudagur

17

18

19

25

26

Bylgjupappi er endurunninn í
Svíþjóð. Úr honum eru framleiddar nýjar pappaumbúðir.

20

21

22

23

Pappakassi getur átt sjö líf ef þú
skilar honum til endurvinnslu!

haustjafndægur

28

29

30

Endurvinnsla bylgjupappa

www.sorpa.is
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24

Hildur Kristín Jakobsdóttir
Útsaumur

Október
Sunnudagur

Mánudagur

Þriðjudagur

Miðvikudagur

					

Fimmtudagur

Föstudagur

Laugardagur

1

2

3

8

9

10

15

16

17

22

23

24

Spilliefni geta mengað umhverfið
og haft skaðleg áhrif á bæði
menn og dýr. Þeim skal ávallt
skilað til eyðingar.

4

5

6

7

Almenningur skilar spilliefnum á
endurvinnslustöðvar en fyrirtæki
skila til sérhæfðra móttökuaðila
spilliefna.

11

12

13

Spilliefni eiga að vera í lokuðum
umbúðum. Réttar merkingar
á ílátum auðvelda flokkun og
eyðingu þeirra.

14   	
Efnamóttakan hf. sér um að
koma spilliefnum frá endur
vinnslustöðvum til eyðingar
og/eða endurvinnslu hér á
landi eða erlendis.

18

19

20

21

fyrsti vetrardagur

26

27

Skilum spilliefnum

28

29

30

31

www.sorpa.is
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Guðrún Nielsen
Útskorin rót

Nóvember
Sunnudagur

Mánudagur

Þriðjudagur

Miðvikudagur

Fimmtudagur

Föstudagur

Laugardagur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14   	

Í nytjagáma á endurvinnslustöðvum er hægt að gefa
nothæfan húsbúnað, raftæki,
leikföng, bækur, leirtau, skraut
muni og fleira.

feðradagurinn

15

16

17

Nytjahlutir eru seldir í Góða
hirðinum, nytjamarkaði SORPU
og líknarfélaga, og ágóðinn
rennur til góðgerðarmála.

18

23

20

21

27

28

Nothæfum hlutum er forðað frá
urðun og þeir nýtast áfram hjá
nýjum eigendum.

dagur ísl. tungu

22

19

24

25

26

Gamalt fyrir þér, nýtt fyrir
öðrum!

30

aðventa

Nytjahlutir

www.sorpa.is
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Bára Sævaldsdóttir
Gömul jólakort

Desember
Sunnudagur

Mánudagur

			

Þriðjudagur
1

Miðvikudagur

Fimmtudagur

Föstudagur

Laugardagur

2

3

4

5

9

10

11

12

17

18

19

fullveldisdagurinn

6

7

8

Kertaafgöngum má skila á
endurvinnslustöðvar SORPU.

13

14   	

15

16

Kertaafgangar eru endurunnir og
ný og falleg kerti búin til úr þeim.

20

21

22

vetrarsólstöður

28

29

24

25

26

þorláksmessa

aðfangadagur

jóladagur

annar í jólum

30

31
gamlársdagur

Kertaafgangar

www.sorpa.is
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23

Flokkunartafla heimilanna
Úrgangur

Móttaka

Bylgjupappi

Endurvinnslustöðvar
SORPU

Dagblöð, tímarit,
umbúðir úr sléttum
pappa s.s. fernur
og morgunkornspakkar

Endurvinnslustöðvar
SORPU og
grenndargámar

Gjaldtaka
við losun

Ráðstöfun
úrgangs

Endurnýting/
endurnotkun

Endurvinnslustöðvar
SORPU

Nei

Endurvinnsla
erlendis

Meðhöndlun vegna
spilliefna. Málmarnir
í tækjunum eru bræddir
og endurunnir

Trjágreinar
án aðskotahluta

Endurvinnslustöðvar
SORPU

Nei

Endurvinnsla
hérlendis

Framleiðsla á
jarðvegsbæti
(moltu)

Trjágreinar eru
kurlaðar og
nýtast ásamt grasi
í moltuframleiðslu

Að hámarki má skila
1000 einingum í einu
á endurvinnslustöðvar
og vönduð flokkun
og talning umbúða
er nauðsynleg

Gras án
aðskotahluta

Endurvinnslustöðvar
SORPU

Nei

Endurvinnsla
hérlendis

Framleiðsla á
jarðvegsbæti
(moltu).
Molta fæst
í Álfsnesi

Grasi og trjágreinum
er blandað í ákveðnum
hlutföllum og efnin
látin brotna niður. Þannig
fæst fyrirtaks lífrænn
jarðvegsbætir

Selt í
Góða hirðinum
Fellsmúla 28

Allur ágóði rennur
til góðgerðarmála

Garðaúrgangur

Endurvinnslustöðvar
SORPU

Nei

Förgun á
jarðvegstipp

Nei

Endurnotkun
eða
endurnýting
hérlendis/erlendis

Gefið þurfandi
eða selt
hérlendis/erlendis
og ágóði nýttur til
hjálparstarfs RKÍ

Safnað í samvinnu
við Rauða kross Íslands.
Vinsamlegast skilið
hreinu og þurru í
lokuðum plastpokum

Steinefni

Endurvinnslustöðvar
SORPU

Já, ef um
er að ræða
úrgang vegna
framkvæmda, t.d.
rúður, flísar og
hreinlætistæki

Sent utan sem
hjálparaðstoð eða
selt erlendis og
ágóði nýttur til
hjálparstarfa

Bindið saman
reimar eða
skilið skópörum
í lokuðum
plastpoka

Jarðvegur

Endurvinnslustöðvar
SORPU og
jarðvegstippar

Gjaldtaka
við losun

Ráðstöfun
úrgangs

Endurnýting/
endurnotkun

Athugasemdir

Úrgangur

Móttaka

Nei

Endurvinnsla
erlendis

T.d. nýjar pappaumbúðir
og einangrunarplötur

Pítsukassar eru
úr bylgjupappa

Rafeindatæki

Nei

Endurvinnsla
erlendis

T.d. framleiðsla
á klósettpappír,
eldhúsrúllum og nýjum
umbúðum úr sléttum
pappa

Fjarlægið plast
og matarleifar
úr umbúðum.
Skolið fernur og
brjótið umbúðir saman

Áldósir og plastflöskur endurunnar
erlendis. Glerflöskur
notaðar í
jarðvegsfyllingu

Nei

Endurnotkun
hérlendis ef
húsbúnaður er
nothæfur og
gefinn í nytjagám
á endurvinnslustöð

Skilagjaldsskyldar
umbúðir

Endurgreitt skilagjald.
Athugið að á
Endurvinnslustöðvar
Endurvinnsla erlendis
endurvinnslustöðvum
SORPU og
og endurnýting
er aðeins hægt að fá
Endurvinnslan hf.
hérlendis
skilagjald greitt inn
á debetkort

Húsbúnaður
og húsgögn

Nytjagámar á
endurvinnslustöðvum
SORPU

Athugasemdir

Allur garðaúrgangur
sem ekki nýtist til
moltugerðar, s.s. torfur,
arfi og plöntuleifar

Endurnýting
hérlendis

Nýtanlegt sem
jarðvegsfylling
ef efnið er án
aðskotahluta,
s.s. plasts

Um er að ræða
berandi efni, s.s.
hellur, múrbrot o.fl.
Ath. að glerkrukkur,
ónýtt leirtau o.þ.h. er
ekki gjaldskylt

Já, á endurvinnslustöðvum ef um
er að ræða
úrgang vegna
framkvæmda

Endurnýting
hérlendis

Landmótun

T.d. mold,
leirblandaður
jarðvegur og grús

Föt og klæði

Endurvinnslustöðvar
SORPU

Skór

Endurvinnslustöðvar
SORPU

Nei

Endurnotkun
erlendis

Kertaafgangar

Endurvinnslustöðvar
SORPU og
bensínstöðvar OLÍS

Nei

Endurvinnsla
hérlendis

Framleiðsla
á kertum

Safnað í
samvinnu við
kertagerðir

Hjólbarðar

Endurvinnslustöðvar
SORPU

Nei

Endurnýting
hérlendis/
endurvinnsla
erlendis

Hjólbarðar eru
kurlaðir og
endurunnir á vegum
þjónustuaðila
Úrvinnslusjóðs

Afurð úr
endurunnum
hjólbörðum
er gúmmísalli

Málmar

Endurvinnslustöðvar
SORPU

Nei

Endurvinnsla
erlendis

Hreinsaðir,
bræddir og
endurunnir

Það má t.d. skila
niðursuðudósum,
krukkulokum og
sprittkertakoppum

Kælitæki

Endurvinnslustöðvar
SORPU

Nei

Endurvinnsla
að hluta og
förgun að
hluta erlendis

Málmar eru
hreinsaðir,
bræddir og
endurunnir

Ósoneyðandi
efnum er eytt
samkvæmt lögum

Plastumbúðir,
tómar, hreinar og
samanpressaðar

Endurvinnslustöðvar
SORPU og
grenndargámar

Nei

Endurnýting
hérlendis og
erlendis

Plastumbúðir
eru flokkaðar eftir
tegundum til
áframhaldandi
vinnslu

Allar plastumbúðir,
s.s. brúsar, fötur,
plastpokar o.fl.
Ath. Ekki frauðplast!

Heyrúlluplast

Móttökustöð
SORPU í Gufunesi

Nei.
Úrvinnslusjóður
greiðir f. meðhöndlun
úrgangsins
ef hann er án
aðskotahluta

Endurvinnsla
erlendis

Endurunnið á
vegum þjónustuaðila
Úrvinnslusjóðs

Úrvinnslusjóður
greiðir söfnun og
förgun/endurvinnslu
efnisins

Timbur
og trjábolir
(ekki hvítmálað
og plasthúðað)

Endurvinnslustöðvar
SORPU og
móttökustöð
SORPU í Gufunesi

Já,
fyrir utan trjáboli
á endurvinnslustöðvum

Endurnýting
hérlendis

Óendurvinnanlegur
úrgangur

Endurvinnslustöðvar
SORPU

Já, ef um
er að ræða
úrgang vegna
framkvæmda

Förgun

Hvítmálað og
plasthúðað timbur

Endurvinnslustöðvar
SORPU og
móttökustöð
SORPU í Gufunesi

Já

Förgun

Spilliefni

Endurvinnslustöðvar
SORPU

Nei

Spilliefnin eru
flokkuð og
þeim eytt á
viðeigandi hátt
hérl. og erl.

Ekki má flokka
Timbur er kurlað
masónít, trétex, þunnar
og nýtt sem kolefnisinnihurðir, hvítmálaðar
gjafi við framleiðslu
eða plasthúðaðar
kísiljárns hjá
spónaplötur með
Ísl. járnblendifélaginu hf.
timbrinu
á Grundartanga

Blandaður
úrgangur sem ekki
fellur undir aðra
úrgangsflokka
Leysiefni og
framköllunarvökvi
nýtist sem orkugjafi
hjá Sementsverk
smiðjunni hf.

Skv. íslenskum lögum
má ekki urða eða losa
í sjó nokkurn þann
úrgang sem inniheldur
spilliefni
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