Leiðbeiningar um

Flokkun

VISSIR ÞÚ AÐ...

VISSIR ÞÚ AÐ...

...endurvinnsla á 1 tonni af plasti

...með því að

sparar 2600 lítra af olíu?

jarðgera lífrænan
eldhúsúrgang nýtast
næringarefnin frá

VISSIR ÞÚ AÐ...
...endurvinnsla á 1 tonni af pappír
sparar um 4000 kwh af rafmagni?

matarleifum til
uppgræðslu og
ræktunar?

HUGSUM ÁÐUR EN VIÐ HENDUM !
Ítarlegri flokkunarleiðbeiningar og upplýsingar má finna á heimasíðu
sveitarfélagsins og www.gamafelagid.is

Flokku

í Grænu tunnuna

Græna tunnan er fyrir endurvinnanlegar umbúðir úr plasti,
pappír, pappa og smáa málmhluti.
Borið hefur á því að í Grænu tunnuna
fari hlutir úr plasti sem ekki er hægt að
senda til endurvinnslu. Til að hægt sé
að endurvinna plastumbúðir þurfa þær
að vera hreinar. Það er því mikilvægt að
tæma flöskur og hreinsa matarleifar úr
umbúðunum, annars eiga þær heima
með almennu sorpi.
Óhreinar umbúðir í Grænu tunnunni
geta eyðilagt annað endurvinnsluhráefni

Má fara
Plastpokar
Plastfilma
Hreinsiefnabrúsar
Umbúðir undan þvottaefni
Einnota pappa- og plastdiskar
Umbúðir undan kaffi
Umbúðir undan snakki
Fernur og sléttur pappi
Dagblöð og tímarit
Bylgjupappi

Má ekki fara
Óhreinar umbúðir
Leikföng
Frauðplast
Raftæki úr plasti
Geisladiskar og dvd diskar
Tannburstar
Plastmöppur
Bökunarpappír
Umbúðir undan
hættulegum efnum

um rétt

í Lífrænu tunnuna

Í Lífrænu tunnuna fer lífrænn eldhúsúrgangur sem er sá
úrgangur sem fellur til í eldhúsum heimila og fyrirtækja.
Úr Lífrænu tunnunni fer lífræni
eldhúsúrgangurinn í jarðgerð og
honum umbreytt í moltu sem t.d.
er hægt að nýta í landgræðslu og
skógrækt.
Mjög mikilvægt er að ekkert plast fari
með í Lífrænu tunnuna því það brotnar
ekki niður í jarðgerðinni og einnig
getur skapast fokhætta af plastinu í
sjálfri jarðgerðinni.

Má fara
Eggjaskurn
Tepokar
Eldhúspappír
Eldaðir kjöt- og fiskafgangar
Kartöflur, pasta og hrísgrjón
Ávextir og grænmeti
Brauðmeti
Afskorin blóm
Kaffikorgur og kaffifilter

Má ekki fara
Plast
Bleyjur
Sláturúrgangur
Dýrasaur
Kattasandur
Ryksugupokar
Eyrnapinnar
Bómullarhnoðrar

Jarðgerð
Borið hefur á plasti í jarðgerðinni. Eins og komið hefur fram þá
brotnar plast ekki niður og hætta á að það fjúki úr múgunum og
út í náttúruna. Það er því afar mikilvægt að íbúar gæti þess að
ekkert plast fari í Lífrænu tunnuna og noti eingöngu maíspoka.

Búast má við því að endurvinnslutunnur sem ekki er rétt flokkað í, verði
skildar eftir og losaðar í næstu ferð með almennum úrgangi sem fer
til urðunar. Þetta er gert til þess að illa flokkað hráefni í einni eða fáum
tunnum skemmi ekki endurvinnsluhráefnið frá þeim sem vel flokka.

Ef þú ert í vafa hvort úrgangurinn eigi heima í Lífrænu tunnunni,
þá getur þú einfaldlega spurt þig:
,,Er þetta lífrænn eldhúsúrgangur”?
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