
Flokkunarleiðbeiningar 
Akureyringar hafa löngum verið í fararbroddi á Íslandi þegar kemur að því að 
�okka úrgang frá fyrirtækjum og heimilum. Akureyrarbær veitir mikla og góða 
þjónustu þegar kemur að �okkun og endurvinnslu. Stórt skref var tekið með 
tilkomu Moltu ehf sem tekur á móti lífrænum úrgangi og jarðgerir og í dag er 
um 80% af öllum lífrænum úrgangi á Norðurlandi breytt í moltu. 

Grenndarstöðvar á Akureyri má finna á eftirfarandi stöðum:
•  Glerártorg, austan verslunarmiðstöðvar
•  Krambúðin við Byggðaveg 98
•  Hagkaup við Hjalteyrargötu
•  Nettó Hrísalundi
•  Krambúðin við Borgarbraut 1
•  Urðargil við spennistöð
•  Bónus  Naustahverfi
•  Innbær, við Skautahöll
•  Ráðhús við Geislagötu
•  Bónus Langholti
•  Sunnuhlíð, við verslunarmiðstöð

Grenndarstöðvar 
Á Akureyri er að finna 11 grenndarstöðvar þar sem hægt er að skila flokkuðum úrgangi 
til endurvinnslu. Á grenndarstöðvunum eru gámar undir dagblöð/tímarit, bylgjupappa 
og sléttan pappa, drykkjarfernur og plastumbúðir, kör undir málma og  gler, staurkassi 
undir rafhlöður og ílát undir kertaafganga, matarolíu og steikingarfeiti.   

Ekki er tunna undir lífrænan úrgang á grenndarstöðvum en við öll heimili á Akureyri á að vera 
sorptunna með hólfi fyrir lífrænan úrgang en rekstraraðilar þurfa að verða sér úti um hana sjálfir. 
Jafnframt er hægt að panta sérstaka endurvinnslutunnu frá Terra eða Íslenska Gámafélaginu. 
Leigusalar eru einnig hvattir til að  hafa aðstöðu til að flokka flöskur og dósir. Skilagjaldið er 
16 krónur á hverja flösku/dós og því er það bæði hagkvæmur og umhverfisvænn kostur 
að flokka flöskur og dósir og koma í endurvinnslu. 

Frekari upplýsingar um flokkun og endurvinnslu:
akureyri.is/umhverfismal
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Úrgangsflokkar

GLER
Hvað flokkast sem gler?
•  Umbúðir og brotið og skemmt leirtau
•  Krukkur
•  Blómapottar
•  Glerglös
•  Glerflöskur
•  Ilmsvatnsflöskur

Gler getur brotnað við förgun og valdið 
slysum og því er mikilvægt að flokka glerið í 
staðinn fyrir að setja í almennt rusl. 
Mikilvægt er að flokka lok af glerkrukkum 
með málmi en ekki gleri. Ljósaperur flokkast 
ekki sem gler heldur spilliefni og eiga því ekki 
heima í þessum endurvinnsluflokki. 

Lífræna
tunnan
Hvað flokkast sem 
lífrænn úrgangur?
•  Ávextir og ávaxtahýði
•  Grænmeti og grænmetishýði
•  Egg og eggjaskurn
•  Kjöt og fiskiafgangar + bein
•  Mjöl, grjón, pizza og pasta
•  Brauðmeti, kex og kökur
•  Kaffikorgur og kaffipokar
•  Teblöð og tepokar
•  Mjólkurvörur og grautar
•  Pottaplöntur og blóm
•  Kámaðar pappírsþurrkur
•  Tannstönglar, íspinnaprik 
    og sushiprjónar

Í  tunnuna fara allir matarafgangar og annar 
lífrænn úrgangur sem til fellur á heimilinu. 
Úrgangurinn þarf að fara í sérstaka græna poka 
sem eru niðurbrjótanlegir (biobag). Heimili  fá 
að kostnaðarlausu 150 poka á ári. 100 pokum 
er dreift einu sinni á ári í byrjun mars. 50 poka 
geta íbúar sótt til Terra án endurgjalds einu 
sinni á ári. Auk þess er hægt  að kaupa poka hjá 
Terra og í helstu matvöruverslunum í bænum. 
Pokarnir fara síðan í lítil græn box sem 
sveitarfélag hefur afhent heimilum.

Græna trektin
Með því að nota Grænu trektina er hægt að 
koma notaðri olíu og fitu í t.d. plastflöskur og 
skila á næstu grenndarstöð til endurnýtingar. 
Nálgast má grænu trektina í þjónustuveri 
Norðurorku, þjónustuanddyri Ráðhússins 
og á gámasvæði á Rangárvelli. 

Plastumbúðir

Hvað flokkast sem plastumbúðir?
•  Plastdósir og brúsar
•  Plastfilmur
•  Bóluplast
•  Plastpokar
•  Sjampóbrúsar
•  Áleggsbréf
•  Kaffiumbúðir
•  Snakkpokar og sælgætisbréf
•  Blaðra

Einungis er hægt að endurvinna 
umbúðaplast, bæði hart og lint. 
Nauðsynlegt er að þrífa allar matarleifar 
úr plastumbúðum og fjarlægja allan pappa 
sem kann að fylgja samsettum umbúðum.
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Drykkjarfernur
Hvað flokkast sem 
drykkjarfernur?
•  Fernur undan t.d: 
    Mjólk, ávaxtasafa og rjóma

Nauðsynlegt er að fjarlægja allar matarleifar úr 
umbúðum og skola fernur vel. Æskilegt er að 
brjóta umbúðir saman svo þær taki minna pláss 
í flutningi. Plasttappar mega fara með fernum.

Dagblöð
og tímarit
Hvað flokkast sem dagblöð/tímarit?
•  Dagblöð og tímarit
•  Bæklingar
•  Umslög
•  Prentara- og skrifstofupappír

Fjarlægja þarf aðskotahluti t.d. plast eða 
matarleifar. Einnig er æskilegt að pressa 
umbúðirnar vel saman. Mikið ámálaður 
pappír eða blöð, skilaboðamiðar með lími 
eða innbundnar bækur mega ekki fara 
í þennan flokk.

Málmar
Hvað flokkast sem málmur?
•  Niðursuðudósir
•  Álpappír
•  Lok af glerkrukkum
•  Herðatré úr vír
•  Hefti
•  Álumbúðir t.d. undan sprittkertum•  

Málmar eru verðmætt hráefni sem hægt 
er að nýta margoft án þess að verðmæti 
þeirra minnki og því er mikilvægt að flokka 
og endurvinna málma. 

Rafhlöður 
Hvað flokkast sem rafhlöður
 og rafgeymar?
•  Rafhlöður
•  Auðkennislykill
•  SIM kort o.s.frv.

Rafhlöður flokkast sem spilliefni þar sem 
þær innihalda m.a. sýru og blý sem eru mjög 
skaðleg umhverfinu. Nauðsynlegt er að setja 
rafhlöður í sérstaka poka sem hægt er að 
nálgast á skrifstofu Terra. 

Bylgjupappi og
sléttur pappi
Hvað flokkast sem bylgjupappi 
eða sléttur pappi?
•  Pappakassi
•  Pizzakassi
•  Millispjöld af vörubrettum
•  Kassakvittun
•  Pappírsumbúðir
•  Umbúðir undan morgunkorni og kexi

Mikilvægt er að fjarlægja allar matarleifar úr 
pappanum t.d. úr pitsakössum. Einnig er 
æskilegt er að pressa umbúðirnar vel saman.
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