
Flokkur FrágangurHvað tilheyrir

Í brúnu tunnuna fara m.a. allir matarafgangar, plöntur o.fl. 
lífrænt sem fellur til á heimilinu. Nauð synlegt er að setja 
lífrænan úrgang í jarðgerðarpoka (maíspokann) áður en hann 
er settur í tunnuna. Bein mega ekki fara í brúnu tunnuna.

Lífrænt heimilisúrgangur

Bláa tunnan
Flokkunartafla

Flokkur Hvað tilheyrir Frágangur

Allir pappakassar sem 
hafa bylgjaðar brúnir, 

t.d. pizzakassar.
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Dagblöð, tímarit, umslög, 
skrifstofupappír og annar 

prentpappír.

Fernur og aðrar umbúðir 
úr sléttum pappa, t.d. 
morgunkornspakkar, 

eggjabakkar og hólkar 
innan úr pappírsrúllum.

Allar umbúðir úr 
hörðu eða mjúku 

plasti t.d. plastpokar, 
hreinsiefnabrúsar, 

skyrdósir og plastfilma.

Smáhlutir úr málmi, 
t.d. niðursuðurdósir, 

álpappír, krukkulok og 
sprittkertakoppar.

Best að leggja saman 
pappakassa til að minnka 
rúmmál. Fer beint í bláu 
tunnuna, án umbúða.

Fer beint í bláu tunnuna, 
án umbúða

Fjarlægja matarleifar og 
skola fernur. Fer beint í bláu 
tunnuna, t.d. í fernu sem 
fyllt er mörgum fernum.

Fjarlægja matarleifar og 
efnaleifar. Smáhlutir fara í 

bláu tunnuna í gegnsæjum 
plastpoka. Stærri hlutir fara 

beint í tunnuna.

Fjarlægja matarleifar. Má 
fara beint í bláu tunnuna.Árborg 2019 
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GRÆNA TUNNAN
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Nánari flokkunarupplýsingar: www.igf.is eða www.stykkisholmur.is/thjonustan/sorphirda/
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Dagblöð og tímarit

Bylgjupappi

Kaffifilter og tepokar

Eggjaskurn Eldhúspappír

Ostur og annað álegg

Tannstönglar Afskorin blóm
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Lífrænt heimilissorp
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Í brúnu tunnuna fara m.a. allir matarafgangar, 
plöntur o.fl. lífrænt sem fellur til á heimilinu. Nauðsyn-
legt er að setja lífrænan úrgang í jarðgerðarpoka 
(maíspokann) áður en hann er settur í tunnuna.

Ávextir

Hrísgrjón o.fl. kornmeti

Fiskur

Kjötafgangar

Afskorin blóm

Grænmeti

Kaffikorgur og kaffifilter
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Pasta

Brauð
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Tepokar

Kartöflur
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