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INNVIÐIR TIL FREKARI FLOKKUNAR ÚRGANGS, ENDURVINNSLU OG 
ENDURNÝTINGAR AUK VARMA- RAFORKU- OG ELDSNEYTISFRAMLEIÐSLU 
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ÁSTAND INNVIÐA– EINKUNNARGJÖF

ÚRGANGSMÁL Á ÍSLANDI FÁ
EINKUNN  

ENDURSTOFNVERÐ ER 35-40
MILLJARÐAR KR.

UPPSÖFNUÐ VIÐHALDSÞÖRF
ER 10-15 MILLJARÐAR KR.

FRAMTÍÐARHORFUR 



ÁSTAND INNVIÐA Í ÚRGANGSMÁLUM

 Söfnun og flutningur:  Ílát og tæki almennt í lagi.  Gáma-
móttöku- og umhleðslustöðvar sumar komnar til ára sinna. 
Fjárfestingarþörf er í ílátum og söfnunartækju sem bæta flokkun. 

 Flokkunarstöðvar:   Vélvæðing minni hér en í nágrannalöndum.

 Endurvinnslustöðvar:  Þörf á að auka endurvinnslu innanlands 
sérstaklega með aukinni endurvinnslu lífræns úrgangs.

 Sorpbrennslur:   Höfum eina brennslustöð sem uppfyllir ekki allar 
kröfur.

 Eldsneytisframleiðsla:  Lífdísill er framleiddur úr úrgangsfitu og 
matarolíu en stórauka má framleiðslu. Metan nýtt að hluta.

 Urðunarstaðir:  Um 20% úrgangs er urðaður. Það vantar 
gassöfnun á nokkra staði og þörf á urðunarstað fyrir 
höfuðborgarsvæðið.



 Auknum mannfjölda og umsvifum hefur fylgt aukið magn úrgangs.

 Vitund almennings og rekstraraðila er að aukast varðandi mikilvægi 
þess að draga úr úrgangi og að auka og bæta flokkun, 
endurvinnslu/endurnotkun.

 Stefnur og áætlanir hjá hinu opinbera og einkaaðilum.  

 Kröfur til flokkunar og nýtingar eru að aukast, markmið koma fram í 
reglugerðum.

 Framhald verður á breytingum til batnaðar í úrgangsmálum.  

 Því fær þróun málaflokksins græna ör.

FRAMTÍÐARHORFUR



HVERNIG KOMUM VIÐ Á BREYTINGUM? 

Breytt nálgun. Úrgangur getur orðið eða er auðlind!

Horfa þarf yfir allt vistferli vöru og þjónustu og tryggja að úrgangur verði afurð 
til endurnotkunar og endurvinnslu.  



HVERNIG KOMUM VIÐ Á BREYTINGUM? 
Of mikið af flokkanlegum og endurvinnanlegum úrgangi fer í urðun

(Gögn UST)



 Búið er að leiða ýmiss markmið í lög og reglugerðir.  Framfylgja.

 Höfum sett stefnur og gert áætlanir.  Fylgja eftir.

 Tryggja samkeppni. 

 Auka úrgangsforvarnir, vistvæna hönnun, bæta innkaup, innleiða 
umhverfisstjórnun.

 Efla innviði og þjónustu. Auka fjármagn í málaflokkinn.

HVERNIG KOMUM VIÐ Á BREYTINGUM?
RÁÐLEGGINGAR
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