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  Umhverfisstefna Hvalfjarðarsveitar 

Hvalfjarðarsveit vill vera í fremstu röð meðal sveitarfélaga á Íslandi í 
umhverfismálum með sjálfbæra þróun að leiðarljósi. Þannig vill 
sveitarfélagið gera búsetu á svæðinu eftirsóknarverða, bæði fyrir 
núverandi og komandi kynslóðir.  

Hvalfjarðarsveit leitast ávallt við að fylgja ákvæðum alþjóðlegra og 
innlendra samþykkta og áætlana, auk þess sem fylgt er öllum lögum, 
reglugerðum og samþykktum sem varða starfsemi sveitarfélagsins. 
Sveitarfélagið hefur græn gildi að leiðarljósi í allri starfsemi sinni og 
reynir að lágmarka neikvæð umhverfisáhrif af henni. Það beitir 
fyrirbyggjandi aðgerðum til að koma í veg fyrir rýrnun náttúrulegra og 
félagslegra auðlinda, og hvetur fyrirtæki, stofnanir, félög og einstaklinga 
til að fylgja því fordæmi og bæta frammistöðu sína á þessum sviðum. 

Hvalfjarðarsveit vinnur að stöðugum úrbótum á eigin frammistöðu í 
umhverfislegu, efnahagslegu og félagslegu tilliti með eftirfarandi þætti að 
leiðarljósi: 

1. Stjórnsýsla Hvalfjarðarsveitar sé fagleg og byggð á hugmyndafræði 
sjálfbærrar þróunar. 

2. Fyrirtæki í Hvalfjarðarsveit dragi eins og mögulegt er úr neikvæðum 
áhrifum sínum á umhverfið og upplýsi íbúa um umhverfisþætti í 
rekstrinum. 

3. Áhersla verði lögð á góða umgengni og nýtingu lands þar sem 
mengun og neikvæð umhverfisáhrif eru í lágmarki. 

4. Grunnvatni sé ekki spillt í sveitarfélaginu og að nægt grunnvatn 
varðveitt til framtíðarnota. 

5. Náttúruvernd og góð umgengni um náttúruna verði leiðarstef í allri 
umræðu og stefnumótun á vegum Hvalfjarðarsveitar. 

6. Verndun menningarminja verði leiðarstef í allri umræðu og 
stefnumótun á vegum Hvalfjarðarsveitar. 

7. Íbúar í Hvalfjarðarsveit, ungir sem aldnir, hafi aðgang að 
upplýsingum og fræðslu um umhverfismál og sjálfbæra þróun. 

8. Sjálfbær þróun og öryggi íbúa séu í fyrirrúmi við þróun og 
uppbyggingu samgöngumannvirkja í Hvalfjarðarsveit. 

9. Hvalfjarðarsveit verði í fararbroddi meðal íslenskra sveitarfélaga í 
úrgangsforvörnum og úrgangsmeðhöndlun með góða nýtingu 
auðlinda að leiðarljósi. 

10. Ásýnd byggðarinnar í Hvalfjarðarsveit verði með því besta sem gerist 
á Íslandi. 
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  Mikilvægi endurvinnslu 

Allar þær umbúðir og annað sem við notum 
við daglegt heimilishald er unnið úr 
hráefnum sem eiga sér uppruna í náttúrunni.  
Plast er t.d. unnið úr olíu, málmar unnir úr 
námum með tilheyrandi jarðraski og tré 
felld til að framleiða pappír og pappa. 

Markmiðið með endurvinnslu er búa til  
hringrás sem miðar að því að draga úr 
frumvinnslu hráefna og minnka álag á 
auðlindir jarðar. Þannig má einnig draga úr því magni úrgangs sem þarf 
að urða, spara urðunarkostnað og lengja nýtingartíma urðunarstaða.  

Flokkun til endurvinnslu stuðlar að aukinni hringrás hráefna og minni 
auðlindanotkun.  Sem dæmi má nefna að fyrir hvert tonn af pappír sem 
fer í endurvinnslu sparast um 17 fullvaxin tré og 26.000 lítrar af vatni. 
Auk þess fer mun minni orka í að endurvinna hráefni en við frumvinnslu 
þess. Endurvinnsla áls þarfnast t.d. einungis 5% þeirrar orku sem þarf við 
frumvinnslu áls. 

Hvalfjarðarsveit hefur tekið þátt í að halda hringrás hráefnisins gangandi 
frá 2011 þegar flokkun hófst í sveitarfélaginu. Frá 2011 hafa safnast rúm 
451 tonn af endurvinnsluhráefni í Grænu tunnuna.  

Þessi handbók er ætluð til að auðvelda íbúum Hvalfjarðarsveitar til að 
taka virkan þátt í umhverfismálum Hvalfjarðarsveitar. Flokkun úrgangs er 
forsenda endurnýtingar og endurvinnslu. Með fræðslu um flokkunarmál 
og sorphirðu er notendum gert kleift að auka þekkingu og færni í átt til 
vistvænni vega og taka þátt í að leggja hönd á plóg í átt að vistvænu 
samfélagi.  

 

Bestu kveðjur frá starfsfólki Íslenska Gámafélagsins. 
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Græna tunnan er fyrir endurvinnanlegan heimilisúrgang. 

Mikilvægt er að gengið sé frá hráefninu samkvæmt meðfylgjandi 
leiðbeiningum, annars er hætt við að hráefnið verði óhæft til endur-
vinnslu og endi í urðun.  

ATH! Innihald Grænu tunnunnar er ekki rusl.  

Hreinsa þarf umbúðir og skola fernur. 
 

Nánari útskýringar á því sem fer í Grænu tunnuna er að finna í 
leiðbeiningum á opnu handbókarinnar. 

Í Gráu tunnuna fer úrgangur sem ekki flokkast í skilgreindan 
endurvinnsluferil 

Dæmi; gler, bleyjur, frauðplast, umbúðir úr blönduðu 
hráefni (t.d. plastumbúðir með álfilmu sem ekki er hægt 
að skilja frá), umbúðir sem ekki er hægt að hreinsa, stór 
bein o.fl. 

Gler má einnig fara með á á móttökustöðina Gámu og er 
þá notað í landfyllingar.  

Brúna tunnan er fyrir lífrænan eldhúsúrgang og í hana mega fara 
allir matarafgangar sem falla til á heimilinu og annar lífrænn 
úrgangur. 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.  
 
 

Mjög mikilvægt er að nota eingöngu maíspoka í lífræna 
ílátið því að plastpokar brotna ekki niður í jarðgerðinni. 

  Flokkun í Grænu tunnuna 

  Flokkun í Brúnu tunnuna 

  Flokkun í Gráu tunnuna 
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Gott er að hafa í huga að fjarlægð íláta frá götu sé 
ekki mikil eða valdi sorphirðufólki óþarfa álagi við 
hirðu. Best er að hafa ílát sem næst götu og í 
tunnuskýlum. 
 
 

Að vetri er ætlast til að íbúar moki frá tunnum og 
hálkuverji. Gríðarlega erfitt er að draga ílátin í 
miklum snjó auk þess sem hálka getur verið 
varasöm. 
 
 

 

Yfirfull ílát geta skapað vandræði við losun. Það er 
hætta á að vargfugl komist í úrganginn eða innihald 
tunnunnar fari að fjúka um. Umfram heimilisúrgangi 
má skila á móttökustöðinni Gámu á Akranesi 
 
 

Íbúar bera ábyrgð á sínum ílátum. Æskilegt er að 
hreinsa þau eftir þörfum. Það kemur í veg fyrir að 
óhreinindi safnist fyrir í ílátinu og skapi ólykt. 

  Umhirða og staðsetning íláta 

Á opnunni eru leiðbeiningar sem má 
rífa úr bókinni og hengja upp! 

 

Grípið hér og rífið 



Hvalfjarðarsveit 2018 

 



Hvalfjarðarsveit 2018 

 



Hvalfjarðarsveit 2018 

 

 

Grípið hér og rífið 

Á opnunni eru leiðbeiningar sem má 
rífa úr bókinni og hengja upp! 
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  Flokkunarárangur Hvalfjarðarsveitar 2017 

Íbúar Hvalfjarðarsveitar byrjuðu að flokka eftir þriggja tunnu kerfi ÍGF 
árið 2010 og því er komin góð reynsla á flokkunarkerfið í sveitarfélaginu. 
Markmiðið með að flokka til endurvinnslu er að halda hráefninu í 
hringrás og minnka magn þess úrgangs sem endar í urðun.  

Á skífuritunum  hér að neðan má sjá samanburð á flokkunarhlutfallinu í 
sveitarfélaginu 2016 og 2017.  

Það er greinilegt að íbúar Hvalfjarðarsveitar leggja áherslu á góða 
flokkun því árið 2017 hafa íbúar Hvalfjarðarsveitar náð að minnka magn 
þess úrgangs sem endar í urðun um 4 prósentustig milli ára, eða niður í 
51%.  

Flokkunarhlutfall endurvinnsluhráefnis í Grænu tunnunni náð 25% sem 
er aukning um 1 prósentustig á milli ára.  

Þá hafa íbúar bætt flokkunina á lífræna heimilisúrganginum og hækkað 
flokkunarhlutfallið um þrjú prósentustig á milli ára. Lífræni úrgangurinn 
vegur mikið og því munar miklu fyrir flokkunarhlutfallið ef hann er 
flokkaður frá og komið er í veg fyrir að  hann sé urðaður. Þannig er 
hagnast umhverfið en einnig sveitarfélagið þar sem að urðunarstaðurinn 
nýtist lengur og einnig er urðunarkostnaður hár og því munar miklu fyrir 
sveitarfélagið um það magn sem er flokkað til endurvinnslu  

25%

24%
51%

Flokkunarárangur 2017

Græna tunnan Lífrænt Almennt sorp

24%

21%
55%

Flokkunarárangur 2016

Græna tunnan Lífrænt Almennt sorp
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   Móttökustöðin Gáma 

Á móttökustöðinni Gámu, Höfðaseli 16 Akranesi, er er tekið á móti öllum 
úrgangi og endurvinnsluhráefni.  
 
Gott er að vera búin að flokka úrganginn eins mikið og mögulegt er við 
komu á móttökustöðina til að lækka kostnað við förgun. Hægt er að greiða 
fyrir losun með klippikorti en hvert íbúðarhús í Hvalfjarðarsveit á rétt á 
einu fríu klippikorti á ári. Hvert klippikort gildir fyrir 3m3  af úrgangi og 
er hægt að nálgast ný kort á skrifstofu sveitarfélagsins, Innrimel 3.  
 
Almenningur og húsfélög greiða fyrir úrgang sem ekki getur talist falla til 
við daglegan heimilisrekstur. Það á við um: 

 úrgang frá byggingu eða breytingu íbúðarhúsnæðis og lóða. 

 úrgang frá bifreiðaviðgerðum. 

 úrgang vegna húsdýrahalds. 

 garðaúrgang, trjágreinar, gras og steinefni. 
 
 
Gjaldskrá Gámu er hægt að nálgast á heimasíðu Hvalfjarðarsveitar. 
 

Opnunartímar:  

Virkir dagar: 10:00—12:00  
                 og 13:00—18:00 
Laugardagar: 10:00—
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  Losunardagatal 2018 

Gráa tunnan - Norðan Akrafjalls, inn Hvalfjörð, niður Svínadal

Gráa tunnan - Innnes, sunnan Akrafj, Hagamelur, Melasveit.

Græna tunnan - Innnes, sunnan Akrafj, Hagamelur, Melasveit.

Græna tunnan - Norðan Akrafjalls, inn Hvalfjörð, niður Svínadal

Brúna tunnan - Hvalfjarðarsveit öll.

Birt með fyrirvara um breytingar á dagatalinu. 
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Umhverfissvið  


