SORPMÁL Í VESTMANNAEYJABÆ

Umhverfið er okkar

Formáli
Að undangengnu útboði hefur Vestmannaeyjabær
samið við Kubb ehf. um að annast sorphirðu og
förgun í Vestmannaeyjum.

hirðu í bænum og vinnur Kubbur ehf. með Vestmannaeyjabæ og íbúum eftir sama þriggja tunnu kerfi og
verið hefur.

Meðferð úrgangs er meðal mikilvægustu umhverfismála og stór hluti í þeirri umhverfisvakningu sem
almennt er að eiga sér stað í samfélaginu.

Samstarf við íbúa er mjög mikilvægt og nauðsynlegt
að allir finni hjá sér þörf til að vera hluti af því verkefni
að minnka sorp og auka endurvinnslu. Þar með eru
íbúar að sýna í verki vilja sinn til að búa í umhverfisvænna samfélagi sem mun auka lífsgæði íbúanna.

Eins og bæjarbúar hafa eflaust orðið varir við eru
engar meiriháttar breytingar á fyrirkomulagi sorp-

Almennar upplýsingar
Kubbur ehf
Sindragata 27
400 Ísafjörður
Sími 456 4166
kubbur@kubbur.is
Kubbur ehf.
Kubbur ehf er verktaka og sorphirðufyrirtæki á Ísafirði og í Vestmannaeyjum. Fyrirtækið tók við sorphirðu á
Ísafirði í janúar 2011 og í Vestmannaeyjum 1.október 2012.
Sorpeyðingargjald er innheimt við
móttöku sorps skv. gjaldskrá Vestmannaeyjabæjar.
Kubbur ehf
Endurvinnslustöð í Vestmannaeyjum
Sími: 456 4166
eyjar@kubbur.is

Sorptunnur í Vestmannaeyjabæ
Staðsetning og aðgengi
Æskilegt er að sorptunnur séu staðsettar við framanvert hús og mikilvægt
að gæta þess að aðgengi við losun sé
ætíð sem best. Íbúum ber skylda til að moka
snjó frá sorptunnum. Festingar á tunnum skulu
vera þannig að auðvelt sé að losa þær og ganga
frá þeim aftur.
Yfirfullar tunnur
Tunnur skulu ekki fylltar meira en svo að
þeim sé hægt að loka. Yfirfullar tunnur geta valdið vandræðum og
sóðaskap þegar þær eru losaðar.
Yfirfullar tunnur verða ekki losaðar
og er íbúum bent á söfnunarstöðvar.

Frekari upplýsingar - www.kubbur.is
Á heimasíðu Kubbs ehf., www.kubbur.is eru margvíslegar
upplýsingar um sorp- og umhverfismál og verður leitast
við að auka upplýsingar á síðunni enn frekar. Mjög miklar
upplýsingar eru til um sorpmál og umhverfismál á netinu.
Á netinu er jafnframt að finna margar gagnlegar heimasíður um endurvinnslu og úrvinnslu sorps:
-

Umhverfisstofnun www.ust.is,
Úrvinnslusjóði www.urvinnslusjodur.is,
Landvernd www.landvernd.is og
Fagráð um endurnýtingu og úrgang - www.fenur.is

Útfærsla á sorphirðu og flokkun við heimili í Vestmannaeyjabæ
Í Vestmannaeyjabæ er svokallað þriggja tunnu kerfi, þar sem bæjarbúar flokka sorp í þrjá flokka. Þrjár tunnur
eru við hvert hús, tvær stærri 240L tunnur og ein minni 120L tunna.
1. Brúna tunnan (120L) er fyrir lífrænan úrgang eins og matarafganga, kaffikorg, eggjaskurn o.s.frv.
2. Græna tunnan (240L) er fyrir endurvinnsluefni samkvæmt flokkunarkerfi
3. Gráa tunnan (240L) er fyrir annað sorp, eins og matarsmitaðar umbúðir, bleiur, o.s.frv.
Tunnurnar verða losaðar á þriggja vikna fresti og er losunaráætlun birt á heimasíðu Kubbs ehf.
www.kubbur.is hverju sinni. Hverfaskiptingu má sjá á kortinu hér til hliðar.

Sorp er verðmæti
Draga má úr magni sorps með ýmsum aðferðum.
Minnka má rúmtak umbúða með því að rífa þær niður
eða brjóta saman. Dagblöð, sléttan pappír og bylgjupappa má setja beint í endurvinnslutunnuna. Grjót og
garðaúrgangur, stór bylgjupappi, spilliefni og stærri
munir eiga ekki heima í venjulegum sorpílátum heldur
í söfnunarstöðvum og endurvinnslustöð Kubbs við Eldfellsveg.
Sýnum ábyrgð í umhverfismálum og stuðlum að aukinni
endurvinnslu. Hvert kílógramm af sorpi kostar mikla
peninga, minnkun sorps og aukin flokkun skilar sér því
beint í vasa almennings og fyrirtækja.

SKILADAGSSKYLDAR UMBÚÐIR
Áldósir, plastflöskur og glerflöskur undan gosdrykkjum, bjór
o.fl. er hægt að losna við gegn skilagjaldi. Hægt er að fara með
þær í móttöku Endurvinnslunnar við Strandveg.

SORPFLOKKAR

DAGBLÖÐ OG TÍMARIT

SPILLIEFNI

Úr dagblaða- og pappírsmassa er t.d. unnt að vinna eggjabakka, pappír o.fl. Ef íbúar kjósa að koma af sér tímaritum,
dagblöðum, pappa, fernum eða öðru endurvinnanlegu sorpi
með öðrum hætti en að losa það í endurvinnslutunnuna, er
unnt að losa endurnýtanlegan úrgang, á söfnunarstöðvum eða
í endurvinnslustöð Kubbs. Ekki þarf að greiða fyrir slíkt sorp.

Þessi sorpflokkur hefur sérstöðu þar sem hann inniheldur eiturefni.
Dæmi um algeng spilliefni á heimilum eru: olía, leysiefni, s.s.
þynnir og terpentína, lakk- og málningar- afgangar, skordýraeitur, sýrur og basar, kvikasilfur, úðabrúsar, bílarafgeymar, rafhlöður, flúrperur, sparperur og lyfjaafgangar. Á söfnunarstöðvum
og í Endurvinnslustöðinni eru sérstakir safngámar fyrir þessi
efni. Þar eru þau flokkuð og þeim komið í eyðingu.

GARÐAÚRGANGUR

NYTJAHLUTIR

Lífrænn úrgangur úr garðinum á ekki að fara í sorptunnuna.
Fara verður með garðúrgang í endurvinnslustöðina. Einnig er
hægt að koma sér upp safnhaug eða safnkassa í eigin garði og
setja allan garðúrgang þar. Í safnhaugnum rotnar úrgangurinn
og verður að gróðurmold. Stærri hlutir sem falla til í garðinum
svo sem afklippur af trjám, grjót og annað gróft efni skal fara
með í endurvinnslustöðina.

Á heimilum fellur oft til ýmiskonar dót sem þörf er á að losa
sig við. Má nefna endurnýtanleg og ónýt húsgögn, húsbúnað,
ýmis tæki og tól, málma, timbur, pappa, plast, fatnað, skó o.fl.
Sumt er svo stórt að ekki kemur til greina að setja í sorptunnur en
annað kæmist þangað stærðarinnar vegna, en æskilegt er að
fara með það flokkað í endurvinnslustöðina

ENDURVINNSLUTUNNAN
Í endurvinnslutunnuna fer efni sem síðan fer í endurvinnslu,
bæði hér heima og erlendis. Allt það sem fer í tunnuna eru
verðmæti og endar sem hráefni í nýjar vörur. Það er mikilvægt að allt hráefni sem fer í tunnuna sé vel frágengið samkvæmt þeim vinnureglum sem koma fram í þessum bækling.
Stíft plast:
Í þennan flokk fer allt það plast sem er stíft eins og t.d. plastbakkar, plast undan
drykkjum og dósir undan skyri o.fl.
Áríðandi er að skola vel svo að ekki komi ólykt. Æskilegt að lok og tappar séu ekki
á umbúðum en fylgi með í flokkunarpokanum.
Plastumbúðir sem falla til eru settar í glæra poka og bundið fyrir.
Plastfilma:
Í þennan flokk fer öll mjúk plastfilma, t.d utan af brauði, kökum, kexi o.s.frv.
Glær og lituð plastfilma fer saman í glæran plastpoka, bundið eða límt
fyrir og sett í endurvinnslutunnuna.
Áríðandi er að tæma umbúðirnar og skola allar matarleifar af þeim.
Sléttur pappi:
Í þennan flokk fara umbúðir úr sléttum pappa, svosem morgunkorni, kexi,
haframjöli, ís o.fl.
Áríðandi er að skilja allt plast frá pappanum og koma því í plastflokkinn.
Umbúðum úr sléttum pappa þarf að pakka saman. Best er að brjóta pappann
saman og raða honum þétt t.d. í morgunkornspakka þannig að pappinn losni

ekki sundur í grænu tunnunni. Einnig má brjóta pappann saman og setja í glæran
plastpoka.
Fernur:
Í þennan flokk fara mjólkurfernur og aðrar drykkjarfernur. Það þarf að opna þær
og skola.
Brjóta skal fernurnar saman og raða þeim í eina fernu, það þétt að þær losni ekki
sundur þegar þær eru settar í endurvinnslu tunnuna. Það má líka brjóta fernurnar
saman og setja í glæran poka.
Bylgjupappi:
Í þennan flokk fara pizzukassar, allir pappakassar o.s.frv.
Athugið að taka plastpoka úr kössunum og tæma matarleifar úr umbúðum.
Bylgjupappinn fer í endurvinnslutunnuna og má fara laus í hana.
Mikilvægt er að brjóta pappaumbúðirnar saman svo þær taki minna pláss
Stærri pappakössum, t.d. pappa utan af húsgögnum og heimilistækjum er hægt
að skila á endurvinnslustöðina.
Pappír:
Í þennan flokk fara dagblöð, tímarit, fjölpóstur og allur almennur skrifstofupappír.
Þetta má fara laust beint í tunnuna. Ekki þarf að fjarlæga hefti úr bæklingum eða
plast úr gluggaumslögum.
Málmar:
Í þennan flokk fara niðursuðudósir, lok, tappar, álpappír og aðrir málmar. Vegna
slysahættu við flokkun skal setjta eggjárn, skæri o.þ.h. í almennu tunnuna.
Ekki þarf að fjarlægja bréfmiða af dósum, plasttappa, eða
plasthandföng en málmurinn þarf hinsvegar að vera í meirihluta!
Allt bundið vel fyrir í glæra poka og sett í endurvinnslutunnuna.
Öllum stærri málmhlutum t.d. pottum, pönnum, garðverkfærum, sláttuvélum o.fl.
er hægt að skila í endurvinnslustöðina.

Spurt og svarað!
Hér eru nokkrar algengar spurningar um flokkun sorps og svör við þeim. Endilega sendið okkur fyrirspurn á kubbur@kubbur.
is eða með því að hringja í 456- 4166 og við munum leitast við að svara þeim við fyrsta tækifæri. Ennfremur minnum við á
Fésbókarsíðu Kubbs í Vestmannaeyjum á www.facebook.com/kubbur.vestmannaeyjar
Hvar fæ ég festingar fyrir ruslatunnurnar?
Kubbur ehf. hefur látið framleiða einfaldar tunnufestingar, sem unnt er að fá keyptar í Endurvinnslustöðinni við Eldfellsveg í Vestmannaeyjum. Festingarnar
eru einfaldar í notkun og uppsetningu. Verð kr. 4.850
Hvar fæ ég flokkunarílát í eldhússkápinn minn, eða geymsluna?
Flokkunarílát fást meðal annars hjá Miðstöðinni, Múrbúðinni og Húsasmiðjunni
Hvað breyttist þegar Kubbur ehf. tók yfir sorphirðu í Vestmannaeyjabæ?
Fyrirkomulag sorphirðu í Vestmannaeyjabæ er hið sama eftir breytingu. Eftir sem áður mun starfsfólk Kubbs kappkosta að veita íbúum eins góða þjónustu og
mögulegt er hverju sinni.
Hvað með frauðbakka t.d. undan kjötvörum?
Ef frauðbakkinn er með þríhyrningsmerki þá þarf að skola bakkann og flokka með plastinu sem fer í glæra plastpoka í endurvinnslutunnuna. Ef hann er ekki
merktur fer hann í tunnuna fyrir almennt heimilissorp. Muna þarf að skola alla matarafganga af þeim umbúðum sem fara í endurvinnsluna.
Hvað með plast, almennt?
Plastbakkar, frauðplastbakkar þurfa að vera með þríhyrningsmerkinu, ef þeir eiga að flokkast með endurvinnanlegu plasti í endurvinnslutunnuna, muna að
það þarf að skola matarleifar og þerra bakkana. Annars eiga þeir að fara í almennu heimilissorptunnuna. Allir plastpokar mega fara með endurvinnanlegu
plasti, ákveðnar undantekningar eru þó á þessu, t.d. plastpokar undan kornflexi og matarkorni (fara með almennu heimilissorpi). Þunnir plastpokar undan
brauði og ávöxtum eru endurvinnanlegir og fara því með endurvinnanlegu plasti. Allt plast sem er merkt með þríhyrningsmerki fer í glæra plastpoka ofan í
endurvinnslutunnuna, þar með taldir sjampóbrúsar og brúsar undan þvottaefni. Allt ómerkt hart plast/frauðplast verður að fara í tunnuna fyrir almennt
heimilissorp. Ef um er að ræða einangrunarplast þá er það endurvinnanlegt, og verður að skila í Endurvinnslustöðina.
Álhúðaðar fernur, hvert fara þær?
Fernur sem eru álhúðaðar að innan fara með öðrum fernum. Mikilvægt er að fernurnar séu hreinar og þurrar áður en hún er sett í endurvinnslutunnuna.
Fatnaður - hvernig er hann meðhöndlaður?
Rauði krossinn í Vestmannaeyjum (Hilmisgötu 11, Sími 481 1956, vestmannaeyjar@redcross.is) tekur á móti fötum tvisvar í viku þ.e. á mánudögum og miðvikudögum frá kl. 16.00 til kl. 18.00 og einnig er staðsettur fatagámur á afgreiðslu Eimskips þar sem fólk getur komið með fatnað á dagvinnutíma alla virka daga
vikunnar.

Hvað skal gera við gler?
Best er að skila öllu gleri á söfnunarstöðvar, en ef það er í litlu magni má setja það plastpoka við hliðina á tunnunum. Gler má alls ekki setja í
endurvinnslutunnuna. Það skapar slysahættu meðal starfsfólks sem sér um að flokka endurvinnslusorpið.
Hvað með raftæki, svo sem brauðistar, kaffivélar, tölvur, eldavélar, hárþurrkur o.s.frv.?
Öllum raftækjum ber að skila í Endurvinnslustöðina þar sem þeim er safnað saman og fara í sérstakan endurvinnslufarveg.
Hvað skal gera við ísskápa, frystikistur og frystiskápa?
Alla ísskápa og frystitæki skal afhenda í Endurvinnslustöð. Ekki er greitt fyrir skil (eyðingu) á þessum tækjum, enda er úrvinnslugjald greitt af þeim tækjum við
kaup. Í þessum tækjum eru kælimiðlar sem þarf sérfræðiþekkingu til að fjarlægja þannig að það skaði ekki umhverfið.
Hvað skal gera við gluggaumslög?
Gluggaumslög og önnur umslög mega fara með öðrum pappír, laus í endurvinnslutunnuna.
Hvað með jólapappír?
Jólapappír má fara laus með öðrum pappír í endurvinnslutunnuna.
Hvað með kaffipakka?
Kaffipakkar eru yfirleitt samsettir úr plasti og áli og fara því með heimilissorpinu, en ef þeir eru eingöngu úr áli, mega þeir fara með málmdósum og lokum í
glæra plastpoka í endurvinnslutunnuna.
Hvað með kertavax?
Kertavax er unnt að endurvinna og endurnýta, er til dæmis mikið notað í félagsstarfi hjá eldri borgurum, en ef ekki er vilji né aðstæður hjá fólki til að koma því
til endurnotkunar, þá má kertavax og kertaafgangar fara í tunnuna fyrir almennt heimilissorp.
Bein af dýrum?
Stærri bein t.d. eins og af lambalæri, kjötafgangar sem geta innihaldið heila eða mænuvef úr sauðfé eða nautgripum fer í gráu tunnuna. Minni bein eins og af
klúklingum fara í brúnu tunnuna.

www.kubbur.is

