HUGSUM ÁÐUR
EN VIÐ HENDUM
Breytingar á sorphirðu í Árborg
Flokkun í bláu tunnuna

Flokkun í brúnu tunnuna

Mikilvægt er að gengið sé frá hráefninu samkvæmt leið
beiningum, annars er hætt við að hráefnið verði óhæft til
endurvinnslu og endi í urðun.
ATH! Innihald bláu tunnunnar er ekki rusl. Hreinsa
þarf plastumbúðir og skola fernur. Frauðplast á ekki
að fara í bláu tunnuna.

Flokkur

Hvað tilheyrir

Mikilvægt er að nota maíspoka í lífræna ílátið þar sem
plastpokar brotna ekki niður í jarðgerðinni.

Lífrænt heimilissorp

Frágangur

Allir pappakassar sem
hafa bylgjaðar brúnir,
t.d. pizzakassar.

Best að leggja saman
pappakassa til að minnka
rúmmál. Fer beint í bláu
tunnuna, án umbúða.

Dagblöð, tímarit, umslög,
skrifstofupappír og annar
prentpappír.

Fer beint í bláu tunnuna,
án umbúða

Fernur og aðrar umbúðir
úr sléttum pappa, t.d.
morgunkornspakkar,
eggjabakkar og hólkar
innan úr pappírsrúllum.

Fjarlægja matarleifar og
skola fernur. Fer beint í bláu
tunnuna, t.d. í fernu sem
fyllt er mörgum fernum.

Allar umbúðir úr
hörðu eða mjúku
plasti t.d. plastpokar,
hreinsiefnabrúsar,
skyrdósir og plastfilma.

Fjarlægja matarleifar og
efnaleifar. Smáhlutir fara í
bláu tunnuna í gegnsæjum
plastpoka. Stærri hlutir fara
beint í tunnuna.

NÝTT

Brúna tunnan er fyrir lífrænan eldhús
úrgang og í hana mega fara allir matar
afgangar sem falla til á heimilinu. Dæmi um
lífrænan úrgang frá heimilum er afskurður af ávöxtum, eldaðir kjöt- og fiskafgangar, brauðmeti, kaffikorgur, tannstönglar, tepokar. Stór bein eiga ekki að fara
í brúnu tunnuna þar sem niðurbrot þeirra er afar hægt.

Bláa tunnan er fyrir endurvinnanlegan heimilisúrgang.
Dæmi: Bylgjupappi, dagblöð og tímarit, fernur,
plastumbúðir, sprittkertakoppar og niðursuðudósir.

Í brúnu tunnuna fara m.a. allir matarafgangar,
plöntur o.fl. lífrænt sem fellur til á heimilinu. Nauðsyn
legt er að setja lífrænan úrgang í jarðgerðarpoka
(maíspokann) áður en hann er settur í tunnuna.

Bylgjupappi

Ávextir

Grænmeti

Brauð

Hrísgrjón o.fl. kornmeti

Kaffikorgur og kaffifilter

Ostur og annað álegg

Fiskur

Eggjaskurn

Tepokar

Kjötafgangar

Pasta

Kartöflur

Afskorin blóm

Eldhúspappír

Tannstönglar

Dagblöð og tímarit

Sléttur pappi / fernur

Plastumbúðir

Árborg 2019

Árborg 2019
Málmar

Smáhlutir úr málmi,
t.d. niðursuðudósir,
álpappír, krukkulok og
sprittkertakoppar.

Fjarlægja matarleifar. Má
fara beint í bláu tunnuna.

Árborg 2019

Árborg 2019
Árborg 2019

Flokkun í gráu tunnuna
Í gráu tunnuna fer úrgangur sem ekki hefur skilgreindan
endurvinnsluferil.
Dæmi: Bleyjur, frauðplast, umbúðir úr blönduðu hráefni (t.d. plastumbúðir með álfilmu sem ekki er hægt
að skilja frá), óhreinar umbúðir, stór bein o.fl. Æskilegt
er að gler sé flokkað og skilað á gámasvæði.

Árborg 2019

Breytingarnar taka gildi í
byrjun mars 2019 en þá
verður brúnu tunnunni
dreift á heimili í Árborg.

