Segregacja śmieci
Pojemnik do papieru

Kartony

Opakowania Czyste
po jajkach
kartoniki
po mleku

Opakowania
Papier
Gazety,
po płatkach
biurowy i
magazyny.
śniadaniowych inny papier
drukarski

Papier
okolicznościowy

Trzeba usunąć pozostałości organiczne i opłukać kartoniki i inne opakowania. Wszystkie materiały NIE
powinny znajdować się w zamkniętych workach, powinny być luźne bezpośrednio w pojemniku.

Pojemnik na opakowania plastikowe

Wszystkie
opakowania
z tworzywa
sztucznego

Małe opakowania
aluminiowe, jak na
przykład zakrętki
do słoików

Opakowania
po środkach
czyszczących
takich jak n.p.
szampony,
płyny

Opakowania
po ciastkach,
pojemniki po
twarożkach,
opakowania
po czipsach

Folia
spożywcza

Małe opakowania aluminiowe, jak na przykład puszki po konserwach, folia aluminiowa, zakrętki
do słoików czy torby plastikowe. Wszystkie opakowania z tworzywa sztucznego muszą być
dobrze wypłukane i suche zanim trafią do pojemnika, odpady powinne być luźne w pojemniku.

Informacje ogólne
Wysypiska do segregacji kontenerowej będą nadal znajdować się w Höfðabrekka, Þverá, Kópasker i Raufarhöfn.
W tych miejscach bendą kontenery na skladowanie złomu oraz na większe śmieci ogólne, a także zamknięte pojemniki
pod inne śmieci.
Ważne jest, aby poprawnie segregować w kontenery odpady do składowania złomu.
Należy uważać, aby nie było ryzyka wymieszania odpadów wielogabarytowych z mniejszymi 			
odpadami w kontenerach, mniejsze odpady powinny trafić do zamkniętych pojemników.
Zaleca się, aby nie wrzucać do dużych kontenów szkła.
Niewolno zostawiać śmieci bezpośrednio na obszarze wysypiska. Brak kontenera na dany odpad świadczy że na ten rodzaj
danego odpadu nie ma bezpośrednio odbiorcy w tym miejscu.
Odbiór urządzeń elektrycznych, odpadów niebezpiecznych itp. jest w Kópasker w porozumieniu z Sel sf. oraz w Raufarhöfn
w porozumieniu z administratorem (Áhaldahús).
Na większe tektury faliste kontenery znajdują się w Ásbyrgi, w Kópasker i Raufarhöfn.
Ważne jest, aby pojemniki zawierały tylko tekturę falistą.
Pojemnik na odpady z plastiku powinien przyjmować wszystkie plastikowe opakowania i małe metale.
Większe odpady metalowe mają trafiać do kontenerów na złom.
Zamknięte kontenry znajdują się m.i. w miejscowościach Lund, Sultir i Meiðavelli.
W konwencji o gospodarowaniu odpadami w gminie Norðurþing, art. 9 mówi między innymi o lokalizacji i
dostęności pojemników na śmieci :
Pojemniki na śmieci należy przechowywać w miejscach do tego tak wybranych aby dostęp z ulicy do pojemników
był dobry. Jeśli jest to n.p. blok mieszkalny pojemniki należy umieścić razem w taki sposób, aby zapewnić dobry
dostęp do każdego pojemnika indywidualnie i możliwość opróżnienia każdego z nich bez przenoszenia innych
pojemników. Przy planowaniu nowych dzielnic należy wziąć pod uwagę i uwzględnić miejsca na składowanie
odpadow.

