Flokkun sorps eftir sorptegundum
Heimilistunna

Endurvinnslutunna

Heimilissorp
Heimilissorp

Pappir

Plast (innra hólf)

Málmar (innri hólf)

Pappi og pappír
Bylgjupappi
Dagblöð, tímarit
Skrifstofupappír
Allar fernur, líka álhúðaðar

Frauðplast úr umbúðum

Álpappír - hreinn
Krukkulok
Niðursuðudósir
Járn og ál (litlir hlutir)

Allt ómerkt harðplast
Blandaðar umbúðir(ál+plast/pappi)
Bleyjur
Dömubindi
Gler
Kaffikorgur og te (má skola niður)
Kertavax
Latexhanskar
Matarafgangar (heimajarðgerð/hænur)
Matarsmitaðar umbúðir
Ljósaperur (glóperur)
Munnþurrkur, sérvettur, eldhúspappír
Pennar, blýantar, vax- og vatnslitir
Bómull, eyrnapinnar
Ryksugupokar
Tannkremstúbur/ tannburstar
Tyggjó
Úrgangur frá gæludýrum

Allar hreinar plastumbúðir
Áleggsbréf
Frauðplastbakkar
Plastbakkar
Plastpokar undan morgunkorni
Frostpinnabréf
Salgætibréf
Sjampóbrúsar
Plastpokar undan ávöxtum og brauði
Þvottaefnis- og bónbrúsar
Kaffipokar

Rafhlöður
(mega fara í innra hólf í poka)

Snakkpokar

Ekki flokkað sem plastendurvinnsluefni:
Garðhúsgögn
Leikföng
Harðplast
Þrífa/skola þarf allt endurvinnsluefni sem matur hefur verið í, þar sem matarsmit má ekki fara í endurvinnslu.
Markmiðið með flokkun er að sem minnst rusl fari í urðun!

Það sem má alls ekki fara í endurvinnslutunnu:
Gler
Beittir hnífar
Efni sem getur valdið hættu við flokkun
Annað
Lyf fara til apótekarans
Nálar og sprautur fara beint á sjúkrahúsið
Föt til Rauða krossins
Gosflöskur (plast, ál, gler), á að skila gegn skilagjaldi (Endurvinnslan hf.).
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Flokkun sorps eftir sorptegundum
Sorpmóttaka í Engidal
Gjaldfrjálst

Spilliefni, gjaldfrjáls

Gjaldskylt

Dekk
Málmar
Raftæki
Ljósaseríur
Brotajárn
Heimilistæki
Endurvinnsluefni

Flúorperur og sparperur
Rafhlöður og rafgeymar
Kvikasilfur
Lakk og málning
Olía
Skordýraeitur
Sýrur og basar
Terpentína
Úðabrúsar
Þynnir

Timbur í funa (hreint/óhreint) - gjaldskylt
Húsgögn
Óvirkur úrgangur
Flísar
Steypubrot
Blandaður úrgangur

Söfnunarbíll þjónar Suðureyri, Flateyri og Þingeyri eftir áætlun sem hægt er að nálgast á www.kubbur.is

Frekari upplýsingar um sorpmál:
www.kubbur.is
www.gamarvest.is
http://isafjordur.is/thjonusta/sorpeyding/
Hólf í endurvinnslutunnu (pdf)
Flokkum til framtíðar (pdf)
Recycling for the future
Sortujmy na przyszłość

http://isafjordur.is/utanadkomandi/skra/875/
http://isafjordur.is/utgefid_efni/umhverfismal/skra/901/
http://isafjordur.is/utgefid_efni/umhverfismal/skra/902/
http://isafjordur.is/utgefid_efni/umhverfismal/skra/903/

240L tunnur eru mest notaðar i Ísafjarðarbæ og þar er endurvinnslatunna með innra hólfi. Ef notað eru stór ruslakör (660L) undir allt endurvinnsluefni þá er gott ef plastpokar eru notaðir undir plast og
málma og einungis pappír/pappi hafður laus. Þetta er til að létta flokkunarvinnu á flokkunarstöð.
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