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Ávarp sveitarstjóra
Ágætu íbúar
Nú hefur flokkunarkerfi sorps á heimilum í
Reykjahverfi og á Húsavík verið við líði í tvö ár.
Heilt yfir hefur gengið vel að aðlagast nýju kerfi og
ég held ég tali fyrir munn flestra þegar ég segi að
ákveðin vitundarvakning hefur orðið meðal okkar
íbúanna á því hverju við erum að henda og hve
miklu magni af sorpi við hendum.
Lítum aðeins á tölfræði í þessu samhengi. Á síðasta
ári var 50% af öllu sorpi sem féll til í tunnur við heimili á Húsavík og
Reykjahverfi að fara í svokallað „Almennt“, 28% í „Lífrænt“ og 22%
enduðu í „Endurvinnanlegt“ sorpflokkinn. Þetta er í reynd ágætt hjá
okkur, en betur má ef duga skal, því við vinnum að því markmiði að
einungis 40% sorps endi í almenna flokknum, 30% í lífrænt og 30% í
endurvinnanlega flokkinn. Því hvet ég þig íbúi góður til að gera enn betur
í ár en í fyrra og bæta flokkunina ef nokkur kostur er. Markmiðinu er
hægt að ná, það vitum við því í tvo mánuði á síðasta ári voru hlutfallstölurnar á pari við það sem markmiðssetningin hljóðar uppá. Til gamans
má geta að í hverjum mánuði ársins 2016 féll að jafnaði til tæplega 31
tonn af sorpi í heimilistunnur í sveitarfélaginu og alls 370 tonn á árinu
öllu. Það er sama þyngd í hverjum mánuði og ef liðlega 12 Land Cruiser
jeppum yrði trukkað í burtu, eða ígildi þyngdar 144 samskonar bíla á ári!
En við höfum ekki bara náð árangri í að flokka betur sorpið sem fellur til
hjá okkur, heldur hefur okkur líka tekist að lækka kostnað sveitarfélagsins
vegna sorphirðu, gámastöðvar og hirðingu heimilistunna því samhliða.
Árið 2016 greiddum við sömu krónutölu og árið 2010 fyrir sömu liði.
Eins lækkaði kostnaður sveitarfélagsins sé litið til allra sorpmála umtalsvert milli áranna 2015 og 2016. Það eru því íbúar sveitarfélagsins sem eru
að ná fram hagræðingunni gegnum flokkunarkerfið og því betur sem við
flokkum því meiri árangri náum við í að halda niður kostnaðinum í málaflokknum.
Við erum á réttri leið og ég leyfi mér að vona að við höfum öll metnað til
að gera betur í dag en við gerðum í gær. Tökum höndum saman og
verðum leiðandi á landsvísu í flokkun sorps, okkur öllum til hagsbóta,
fjárhagslega og umhverfislega í senn.
Bestu kveðjur,
Kristján Þór Magnússon, sveitarstjóri
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Mikilvægi endurvinnslu
Hringrás hráefnisins
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 grafnir úr
jörðu sem veldur oft miklu jarðraski og
skemmdum á stórum svæðum og við framleiðslu á pappír og pappa eru notuð tré.
Markmiðið með endurvinnslu er að til verði hringrás. Hringrásin miðar
að því að draga úr frumvinnslu hráefna og minnka því álag á auðlindir
jarðar. Þannig má einnig draga úr því magni úrgangs sem þarf að urða.
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.
Að auki má nefna að miklu minni orka fer í að endurvinna hráefni en við
frumvinnslu þess. T.d. þarfnast endurvinnsla áls einungis 5% þeirrar orku
sem þarf við frumvinnslu áls.
Norðurþing hefur tekið þátt í að halda hringrás hráefnisins gangandi og
með tilkomu flokkunar í sveitarfélaginu sem hófst í júní 2015 dró verulega úr því magni sem fór til urðunar og nú fer um helmingur heimilissorps til endurvinnslu. Það hráefni sem safnast í Grænu tunnuna
(endurvinnsluhráefnið) fer í flokkunarstöð Íslenska Gámafélagsins þar
sem það eru flokkað og undirbúið til útflutnings. Lífræni úrgangurinn fer
til jarðgerðar hjá Moltu ehf.
Þriggja tunnu kerfi Íslenska Gámafélagsins herjar því á sorppokann úr
tveimur áttum. Annars vegar með því að flokka endurvinnanlegt hráefni
frá sorpinu og koma til endurvinnslu. Hins vegar er lífrænn úrgangur
flokkaður frá og sendur í jarðgerð. Með því tekst að draga úr því magni
sem fer til urðunar, draga úr kostnaði og spara auðlindir, umhverfinu til
hagsbóta.
Bestu kveðjur frá starfsfólki Íslenska Gámafélagsins.
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Flokkun í Gráu tunnuna
Almennt sorp er í raun blandaður úrgangur sem ekki
flokkast í skilgreindan endurvinnsluferil og er þar af leiðandi óendurvinnanlegt. 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 o.fl.

Flokkun í Brúnu tunnuna
Brúna tunnan er ílátið sem hangir inni í Gráu tunnunni og er
ætluð undir lífrænan eldhúsúrgang. Allir matarafgangar sem
falla til á heimilinu og annar lífrænn úrgangur má fara í
þennan flokk. Dæmi um lífrænan úrgang frá heimilum er t.d.
afskurður af ávöxtum, kjöti eða fiski, brauðmeti, kaffikorgur, tannstönglar, tepokar og þessháttar. Stór bein
eiga ekki að fara í brúnu tunnuna þar sem þau jarðgerast ekki
vel.

Mjög mikilvægt er að nota eingöngu maíspoka í lífræna ílátið

Flokkun í grænu tunnuna
Græna tunnan er fyrir endurvinnanlega heimilisúrganginn.
Mikilvægt er að gengið sé frá hráefninu samkvæmt meðfylgjandi leiðbeiningum, annars er hætt við að hráefnið verði óhæft
til endurvinnslu og endi í urðun.
Hreinsið umbúðir vel og skolið fernur.
Nánari útskýringar á því sem fer í Grænu tunnuna er að finna í
leiðbeiningum á opnu handbókarinnar.

- ATH Rafhlöður og gler má ekki setja í Grænu
tunnuna heldur á að skila á gámasvæði og er
það gjaldfrjálst.
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Á opnunni eru leiðbeiningar sem má
rífa úr bókinni og hengja upp!

Grípið hér og rífið

Rífið varlega svo bókin skemmist ekki
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Umhirða og staðsetning íláta
Gott er að hafa í huga að fjarlægð íláta frá götu sé ekki
óþarflega mikil eða valdi sorphirðufólki óþarfa álagi við
hirðu. Best er að hafa ílát sem næst götu og í sorptunnuskýlum.
Yfirfull ílát geta skapað vandræði við losun. Það er
hætta á að vargfugl komist í sorpið eða innihald
tunnunnar fari að fjúka um. Umfram heimilissorpi má
skila á gámasvæði og greiða með klippikortinu.
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.
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 t.d. ólykt.

Gámasvæði sveitarfélagsins
Opið er fyrir móttöku úrgangs frá almenningi og
fyrirtækjum sem hér segir:
Virka daga frá kl: 13:00 til 17:00 og
laugardaga frá kl: 11:00 til 14:00.
Tekið er við öllum úrgangi á gámasvæðinu!

Munið eftir klippikortinu
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Klippikort og skipulag móttökustöðvar
Verið er að taka upp klippikortakerfi í móttökustöð/gámasvæði sveitarfélagsins við Víðimóa 3.
Klippikortunum er úthlutað af sveitarfélaginu og skiptast í 16 klipp sem
eru fyrir 25 kg hvert. Eitt klippikort nær því yfir 400 kg af öllum gjaldskyldum úrgangi sama hvers eðlis hann er. Ný klippikort eru útgefin um
hver áramót og falla þá eldri kort úr gildi. Ef aðili fullnýtir klippikort,
týnir því eða hefur ekki verið úthlutað klippikorti býður Íslenska
Gámafélagið uppá klippikort fyrir 100 kg sem gilda í ár frá útgáfudegi
þess. Slík klippikort kosta 5.000 kr.
Við komu klippikorthafa á móttökustöð tekur á móti þeim starfsmaður
sem leiðbeinir viðkomandi hvernig standa skuli að losun.
Ferlið er eftirfarandi:
Öllum gjaldfrjálsum úrgangi, þ.e. endurvinnsluhráefni, raftækjum og
óvirkum úrgangi í litlu magni, er losaður og skilað í austari skemmuna.
Það er alltaf gjaldfrjálst að koma með endurvinnsluefni óháð því í hvaða
magni það er.
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Klippikort og skipulag móttökustöðvar
Restin, óendurvinnanlegi úrgangurinn eða almenna sorpið, er þá vigtað
áður en það er losað á rampi við vestari skemmuna.
Þegar vigtað er út er klippt í klippikortið í samræmi við þyngd. Hafa ber í
huga að hvert klipp er fyrir 25 kg og ef vigtin sýnir 30 kg þá eru tekin tvö
klipp.
Aðgengi er að opnum gámum fyrir lífrænan garðaúrgang fyrir utan girðingu móttökustöðvarinnar sem tryggir aðgengi allan sólarhringinn. Notendum gróðurgáma er bent á að ruslapokar úr plasti mega ekki fara í gáminn og óheimilt er að losa þar annað en gróðurúrgang.
Klippikort ársins 2017 fá greiðendur sorphirðugjalds afhent við fyrstu
komu á gámasvæði. Mikilvægt er að koma því til skila að greiðendur sorphirðugjalda í Norðurþingi eru þeir einu sem geta leyst út klippikort í móttökustöðinni en hver sem er getur þó notað viðkomandi kort. Það er því á
ábyrgð greiðenda sorphirðugjaldsins að stýra notkun á sínu klippikorti.
Sumarbústaðaeigendur geta einnig nálgast klippikort í móttökustöðinni
með þessari handbók.

Fatasöfnun Rauðakrossins
Rauði krossinn gefur gömlum fötum lengra líf. Þá
er líka tekið á móti því sem er illa farið og slitið.
Það sem ekki nýtist sem fatnaður fer í endurvinnslu
og skilar mikilvægum tekjum í hjálparsjóð Rauða
krossins.
Tekið er á móti fatnaði fyrir Rauða Krossinn í
Húsasmiðjunni á Húsavík, Vallholtsvegi 8. Einnig
er tekið við fatnaði hjá Flytjanda.
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Umhverfissvið Íslenska Gámafélagsins ehf.

