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Meðhöndlun úrgangs 

Mikilvægt er að gera öllum íbúum auðvelt að 
flokka úrgang heima hjá sér. Aukin flokkun hefur 
fjárhagslegan, samfélagslegan og umhverfislegan 
ávinning fyrir íbúa og borgina. 

Í þessum leiðbeiningum er útskýrt hvernig nýta 

má skipulagsheimildir hverfisskipulags til að auka 

og auðvelda flokkun á úrgangi.  Athygli er vakin á 

mikilvægum atriðum og því sem gott er að hafa í huga. 

Aftast er gátlisti og upplýsingar um hvernig eigi að 

sækja um og fá leyfi. Hér til hliðar er atriðaskrá og 

tenglar á leiðarvísi um leiðbeiningar hverfisskipulags, 

orðskýringar og svör við algengum spurningum. 

Efnisyfirlit 

 - Um meðhöndlun úrgangs

 - Skipulagsskilmálar fyrir 

meðhöndlun úrgangs

 - Af hverju að flokka?

 - Flokkun úrgangs í hverfum

 - Lífrænn úrgangur

 - Grenndarstöðvar

 - Djúpgámar

 - Gátlisti 

 - Að sækja um leyfi

Tækifæri 

 · Bætt aðstaða til flokkunar á 

úrgangi við heimili

 · Minna magn úrgangs til 

urðunar

 · Aukin endurnýting hluta

 · Auðveldari sorphirða 

MYND 1

Það er stundum erfitt að vita hvar á að setja úrganginn.
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Um meðhöndlun úrgangs

Í Reykjavík er í gildi samþykkt frá árinu 2017 um meðhöndlun úrgangs sem 

samþykkt var í borgarstjórn og staðfest af umhverfis- og auðlindaráðuneytinu. 

Markmið samþykktarinnar eru m.a. að stuðla að því að meðhöndlun úrgangs 

valdi sem minnstum óæskilegum áhrifum á umhverfið, stuðla að endurnotkun 

og endurnýtingu og góðri þjónustu við íbúa.  Skilmálar hverfisskipulags taka 

mið af þessari samþykkt.  Þeir fjalla um heimildir og aðgerðir sem eiga að auka 

flokkun á úrgangi og auðvelda sorphirðu í hverfum með hverfisskipulag. 

Hér á eftir er fjallað um heimildir sem koma fram í skilmálum hverfisskipulags, 

m.a. heimildir til að koma upp sorpgerðum/-skýlum og djúpgámum innan lóða. 

Einnig um heimildir til að breyta aflögðum sorpgeymslum í fjölbýlishúsum í 

almennar geymslur. Þá er fjallað um uppbyggingu grenndarstöðva og möguleika 

í endurvinnslu lífræns úrgangs. 

Því hafa verði mótaðar tillögur, skipulagsskilmálar og leiðbeiningar um hvernig 

standa eigi að meðhöndlun úrgangs.  Þessum leiðbeiningum er ætlað að auka 

gæði og stuðla að vönduðum vinnubrögðum við hönnun, afgreiðslu erinda og 

framkvæmd, því margt þarf að athuga.  Hér fyrir aftan er farið yfir helstu atriði 

sem huga þarf að áður en undirbúningur breytinga hefst.  

MYND 2

Oft er erfitt að átta sig á því í hvaða ílát ruslið 
á að fara.

MYND 3

Loftmynd úr Reykjavík.
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Skipulagsskilmálar fyrir meðhöndlun úrgangs

Í skipulagsskilmálum hverfisskipulags fyrir hvert svæði koma fram heimildir um 

meðhöndlun úrgangs.

MANNVIRKI

Smáhýsi á lóð eru heimiluð sbr. skilmálalið nr. 11 Smáhýsi á lóð.  Smáhýsi geta 

verið garðskúrar, sorpgerði, sorpskýli, hjólagerði og garðskálar.  Um sorpgerði 

og sorpskýli er nánar fjallað í þessum leiðbeiningum. 

GÆÐI BYGGÐAR

Atriði sem fjalla um lóðina, s.s. stærð og afmörkun, griðingar, gróður, ræktun 

á matjurtum og ljósvist eru flokkuð undir Gæði byggðar í skilmálum svæðisins.  

Sérstakar leiðbeiningar eru um Frágang lóða, Gróður, Borgarbúskap og Ljósvist.

ORKA OG AUÐLINDIR

Í þessum flokki er fjallað um með hvaða hætti eigi að meðhöndla úrgang frá 

heimilum og starfsemi í verju hverfi.  

Skilmálar um meðhöndlun úrgangs byggja á Samþykkt um meðhöndlun 

úrgangs í Reykjavíkurborg nr.123/2017.  Eins og segir skilmálum þá skal hafa 

þessa samþykkt til hliðsjónar við ákvarðanir um úrgangslausnir á hverfinu. 

Í skilmálalið nr. 28.1 kemur frama að lóðarhafar geta tekið sig saman um 

sameiginlegar úrgangslausnir og stofnað félag um reksturinn.  Lausnir fyrir 

úrgang geta verið skýli, gerði eða geymslur fyrir úrgangsílát sem einnig geta 

verið gámar eð djúpgámar. Til að bæta aðgengi bæði fyrir íbúa og starfsfólk 

sorphirðu og auka flokkun og skil í endurvinnslu er heimilt að fra fram á það að 

borgin leggi til borgarland undir nýjar úrgangslausnir.  Þessi heimild er einungis 

nýtt þar sem ekki er hægt að koma nýjum úrgangslausnum fyrir viðkomandi 

lóðum.  Þessi ákvæði gilda fyrir sérbýlishús, par- og raðhús, fjölbýlishús, 

hverfikjarna og önnur ótilgreind svæði innan hverfisskipulags.

Í skilmálalið 28.2 er farið yfir fyrirkomulag úrgángsmála í hverri skilmálaeiningu.  

Sérbýlishús 
Eins og fram kemur í skilmálalið nr. 28.1 geta fleiri lóðarhafar tekið sig saman um 

rekstur félags um úrgangslausnir.  Þar sem aðgengi er slakt, bæði fyrir íbúa og 

starfsfólk sorphirðunnar, er heimilt að óska eftir að borgarland verði lagt undir 

úrgangslausnina. Forsendan er að hin nýja lausn bæti aðgengi og aðstæður til 

flokkunar og skilum á úrgangi til endurvinnslu. 

Við sérbýlishús er heimilt að byggja skýli eða geymslur en líka að koma fyrir 

djúpgámum, sbr. skilmálalið nr. 11.   Við sérbýlishús skal að jafnaði gera ráð fyrir 

MYND 4

Við sérbýlishús skal gera ráð fyrir amk., þrem 
flokkunarílátum fyrir plast, papír og blandaðan 
úrgang Loftmynd úr Reykjavík.
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þremur flokkunarílátum; fyrir plast, pappír og blandaðan úrgang. Flokkunarílát 

skulu öll vera á sama stað og sem næst þeim stað þar sem losun fer fram.

Heimilt er að setja upp safnkassa á lóð er tekur við lífrænum úrgangi og skilar 

næringarríkri gróðurmold tilbaka í lóðina.

Fjölbýlishús
Húsfélag í fjölbýlishúsi getur stofnað félag um rekstur úrgangslausna, sbr. 

skilmálalið nr. 28.1.  Einnig er húsfélagi heimilt að óska eftir borgarlandi undir 

úrgangslausn þar sem aðgengi er erfitt og aðstæður á lóð ekki til þess fallnar að 

koma upp góðri úrgangslausn, sbr. umfjöllun fyrir ofan. 

Við fjölbýlishús er heimilt að byggja skýli eða geymslur en líka að koma fyrir 

djúpgámum, sbr. skilmálalið nr. 11.   Við fjölbýlishús skal gera ráð fyrir a.m.k. 

fimm flokkunarílátum; fyrir plast, pappír, blandaðan úrgang o.s.frv. Tilgangur 

heimildarinnar er gera flokkun hagkvæmari fyrir stór fjöleignarhús með mörgum 

sorpgeymslum og bæta aðgengi sorpbíla að safnsvæði sorps. Í skilmálalið nr. 

28.2 segir að flokkunarílát skulu staðsett á einum stað sem næst þeim stað þar 

sem losun fer fram.  

Í eldra fjölbýlishúsi með innbyggða sorprennu og sorpgeymslu skal hætta 

notkun á sorprennum og sorpgeymslu þegar þessi heimild er nýtt.  Heimilt er að 

breyta aflögðum sorpgeymslum í almenna geymslu.

Í skilmálalið nr. 28.2 kemur fram að húsfélögum sé heimilt að afmarka svæði 

og byggja skýli eða gerði á lóð til að íbúar geti skipts á nytjahlutum eða 

byggingarefnum.  Umhirða og umsjón er á ábyrgð lóðarhafa.

Hverfiskjarnar – svæði fyrir blandaða starfsemi
Á svæðum þar sem er blönduð starfsemi eins og í hverfiskjörnum geta 

lóðarhafar og húsfélög stofnað félag um rekstur úrgangslausnar, sbr. skilmálalið 

nr. 28.1.  Einnig er  þeim  heimilt að óska eftir borgarlandi undir úrgangslausn 

þar sem aðgengi er erfitt og aðstæður á lóð ekki til þess fallnar að koma upp 

góðri úrgangslausn, sbr. umfjöllun fyrir ofan. 

Á þessum svæðum er heimilt að byggja skýli eða geymslur en líka að koma 

fyrir djúpgámum, sbr. skilmálalið nr. 11.   Gera skal ráð fyrir a.m.k. fimm 

flokkunarílátum; fyrir plast, pappír, blandaðan úrgang o.s.frv. Í skilmálalið nr. 

28.2 segir að flokkunarílát skulu staðsett á einum stað sem næst þeim stað þar 

sem losun fer fram.  

Í skilmálalið nr. 28.2 kemur fram að húsfélögum sé heimilt að afmarka svæði 

og byggja skýli eða gerði á lóð til að íbúar getis skipts á nytjahlutum eða 

byggingarefnum.  Umhirða og umsjón er á ábyrgð lóðarhafa.

Grenndarstöðvar - djúpgámar
Samkvæmt stefnu hverfisskipulags skal vera ein eða fleiri grenndarstöð í hverju 

hverfi. Að jafnaði er miðað við að ekki sé lengra en 500 metra í loftlínu fyrir íbúa 

að næstu grenndarstöð.  Í hverfisskipulagi er þeim afmarkað svæði miðsvæðis í 

hverju hverfi og í alfaraleið fyrir íbúa og þá sem nýta þurfa þjónustuna.  

MYND 5

Safnkassa á lóð er tekur við lífrænum úrgangi.
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Á grenndarstöð er safnað pappírsefnum, plasti, gleri, skilagjaldsskyldum 

umbúðum og þar eru söfnunargámar fyrir fatnað, skó og annan textíl. 

Í skilmálalið nr. 28 fyrir hverja skilmálaeiningu með grenndarstöð kemur 

fram að heimilt er að afmarka athafnasvæði fyrir sorpbíla á bílastæðum 

næst grenndarstöð.  Á grenndarstöð geta einnig verið niðurgrafnar 

sorplausnir, svokallaðir djúpgámar.  Að jafnaði skal gera ráð fyrir a.m.k. fimm 

flokkunarílátum; fyrir plast, pappír, blandaðan úrgang o.s.frv.

Til að auka skipti á nytjahlutum er heimilt, skv. skilmálalið nr. 28, að afmarka 

svæði og byggja skýli eða gerði við hlið grenndarstöðvar þar sem íbúar í 

hverfinu geta skipst á nytjahlutum eða byggingarefnum. Umhirða og umsjón er 

á ábyrgð borgarinnar.

Samþykki húsfélags og meðeigandi
Bent er á að áður en framkvæmdir eru undirbúnar þarf að leyta samþykkis 

húsfélags og/eða meðeigenda.  Allar meiriháttar breytingar á sameign, 

viðbyggingar eða breytingar á útliti eru háðar samþykki húsfélagsfundar.  Við 

samþykkt breytinga þarf að fara eftir Lögum um fjöleignahús.  Húsfélögum sem 

hyggja á breytingar er ráðlagt að leyta til Húseigendafélagsins og fá ráðgjöf um 

hvernig standa beri að samþykktum.

 5 Mikilvæg atriði

 □ Heimilt er að setja upp 

sorpskýli á lóð til að 

auðvelda flokkun

 □ Gera skal ráð fyrir þremur 

flokkunarílátum

 □ Flokkunarílát skulu höfð 

saman og sem næst 

losunarstað

 □ Heimilt er að setja upp 

safnkassa á lóð fyrir 

lífrænan úrgang

Gott að hafa í huga 

 ☞ Gamlar sorpgeymslur í 

fjölbýlishúsum geta fengið 

nýtt hlutverk

 ☞ Hægt er að spara kostnað 

við tunnur með því að nýta 

grenndarstöðvar

MYND 6

Djúpgámar við götu í þéttu borgarumherfi.
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Af hverju að flokka?

Stefna Aðalskipulags Reykjavíkur 2010-2030 er að drega úr urðun á úrgangi, 

auka endurvinnsla og endurnot á nytjahlutum.  Mikilvægt tæki í framfylgd 

þessarar stefnu er Samþykkt um meðhöndlun úrgangs í Reykjavíkurborg.  Í 

samþykktinni segir að markmiðin séu að stuðla að því að meðhöndlun úrgangs 

valdi sem minnstum óæskilegum áhrifum á umhverfið, stuðla að endurnotkun 

og endurnýtingu, tryggja vinnuvernd starfsfólks og góða þjónustu við íbúa. 

Horft verður til úrgangsþríhyrningsins í meðhöndlun úrgangs í Reykjavík.  

Áhersla er lögð á úrgangsforvarnir og svokölluð mengunarbótaregla höfð að 

leiðarljósi við ákvörðun gjaldtöku vegna meðhöndlunar úrgangs.  Samkvæmt 

mengunarbótareglunni á sá sem veldur mengun að bera þann kostnað sem hlýst 

af því að koma í veg fyrir eða draga úr áhrifum hennar. 

MYND 7

Í myndinni er úrgangsþríhyrningnum lýst, sem 
tekur til stefnu um að lámarka sóun, stuðla að 
endunýtingu, umbreytingu úrgangi í orku og að 
neyðarúrræði sé förgun. 

MYND 8

Hringrásarhagkerfið þar sem horft er á efni sem 
auðlynd og leitast við að lámarka eyðingu. 
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Lykilatriði í stefnu Reykjavíkurborgar er að auka flokkun á úrgangi og minnka 

það efni sem endar í urðun eða á eyðingarstöðum.  Flokkun og endurnýting á 

úrgangi og nytjahlutum er hagkvæm fyrir íbúa, atvinnustarfsemi og borgina og 

góð fyrir samfélagið og umhverfið.  Stefnan um aukna flokkun og endurnýtingu 

er oft kennd við hringrásarhagkerfið, sjá mynd 9.  

Í Reykjavík er núna boðið upp á þrjár tunnur við heimili. Gráa tunnu fyrir 

blandaðan úrgang, græna fyrir plast og bláa fyrir pappír.  Íbúar geta einnig valið 

að nýta sér þjónustu grenndar- og endurvinnslustöðva.  Á grenndarstöðvum er 

víða boðið upp á fleiri flokkunarmöguleika.  Fyrsta skrefið er hinsvegar ávallt að 

huga að skynsamlegum innkaupum og forðast sóun, hvort sem er í matvælum, 

umbúðum eða öðrum varningi eins og lýst er í mynd 10.  Hvert heimili getur 

þannig lágmarkað það sem endar í gráu tunnunni fyrir blandaðan úrgang.  

MYND 9

Meðvituð innkaup forsenda þess að vinna gegn 
sóun og því sem endar í sorptunnunni fyrir 
blandaðan úrgang.
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Flokkun úrgangs í hverfum

Sérbýlishús
Eins og segir í skipulagsskilmálum hverfisskipulags eiga ílát fyrir úrgang og 

endurnýtanleg efni að vera staðsett sem næst þeim stað sem hirðubíll kemur. 

Ílát eða tunnur ættu ekki að vera lengra en 15 m frá lóðarmörkum þar sem 

því verður komið við.  Ef draga þarf tunnur lengra en 15 metra að hirðubíl er 

innheimt aukagjald af lóðarhafa.  Það getur því verið fjárhagslega hagkvæmt 

fyrir húseigendur og húsfélög að gera úrbætur á úrgangsmálum á sínum lóðum.  

Þess ber einnig að geta að skv. byggingarreglugerð mega sorptunnur ekki vera í 

meira en 25 m fjarlægð frá íbúðarhúsi. 

Eins og fram kemur í skipulagskilmálum fyrir framan er heimilt að byggja 

skýli eða gerði á lóð utan um flokkunartunnur. Gera skal ráð fyrir þremur 

flokkunartunnum; grænni fyrir plast, blárri fyrir pappír og grárri fyrir almennan 

úrgang. Hægt er að koma skýlum snyrtilega fyrir með því að fella það inn í veggi 

á lóð eða veggi hússins. Mikilvægt er að skýlin falli vel að arkitektúr hússins og 

frágangi lóðar. 

MYND 10

Helstu fjarlægðir frá útidyrum að úrgangsílátum 
og fjarlægð að hirðubíl.  

MYND 11

Nokkrar lausnir á gerðum eða skýlum fyrir ílát.   
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Gróður getur einnig gert ásýnd að skýli um úrgangstunnur eða gáma fallegri.

Vakin er athygli á að með því að flokka í 3 tunnur, þ.e. fyrir plast, pappír 

og blandaðan úrgang, dugar oftast minni tunna (spartunna) fyrir blandaða  

úrganginn.  Spartunnan er helmingi minni en hefðbundin sorptunna og með 

lægri sorphirðugjöldum.  Hægt er að panta tunnur á síðunni https://www.

ekkirusl.is/

Eins og fram kemur í skilmálalið 28.2 er heimilt er að setja upp safnkassa á lóð 

sem tekur við lífrænum úrgangi. Þannig má takmarka almennan úrgang í gráu 

tunnuna og búa til næringarríka gróðurmold fyrir lóðina, sjá nánar í kaflanum 

Lífrænn úrgangur.    

Fjölbýlishús
Markmið hverfisskipulags eru að auðvelda íbúum fjölbýlishúsa að flokka 

úrgang. Í eldri fjölbýlishúsum er stefnt að því að sorpílát séu færð úr 

sorpgeymslum í kjöllurum og út á sameignarlóð. Það einfaldar sorphirðu og 

verðmæt rými í kjallara geta fengið nýtt hlutverk. 

Eins og fram kemur í skilmálalið nr. 28  fyrir fjölbýlishús er heimilt að byggja 

skýli á lóð utan um flokkunarílát. Flokkunarílát á lóðum fjölbýlishúsa eru 

oftast 660 lítra kör á fjórum hjólum.  Góð hugmynd getur verið að tengja 

sorphirðuskýli við yfirbyggðar hjólageymslur á lóðum fjölbýlishúsa eins og sýnt 

er á mynd 14.  

MYND 12

Með flokkun minkar þörfin fyrir blandaðan 
úrgang og notkun á spartunnum verður 
hagkvæmur kostur.   

MYND 13

Sambyggt skýli fyrir flokkun og hjól.   
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Þegar þessi heimild er nýtt við eldri fjölbýlishús skal hætta notkun á 

sorprennum og sorpgeymslum.  Sorpílát skulu staðsett saman og vera sem 

næst þeim stað þar sem losun fer fram.

Á lóðum fjölbýlishúsa geta djúpgámar einnig verið góður kostur en þeir rúma 

mikið magn og þarf að tæma sjaldnar en aðrar lausnir. Auk þess er fyrirferð 

þeirra á yfirborðinu mun minni en sorphirðuskýla, sjá nánar um djúpgáma í 

næsta kafla. 

Við fjölbýlishús er eins og annars staðar heimilt að setja upp safnkassa á lóð 

sem tekur við lífrænum úrgangi, sbr. umfjöllun í kaflanum Lífrænn úrgangur.

Hverfiskjarnar – blönduð starfsemi
Í hverfiskjörnum og svæðum með blandaða stafsemi er heimilt að byggja skýli 

eða geymslur en líka að koma fyrir djúpgámum, sbr. skilmálalið nr. 11.  

Samskonar skýli má byggja og við sérbýlishús, sbr. mynd 12, eða skýli eins og 

á mynd 14.  Eins geta húseigendur og húsfélög í hverfikjörnum sameinast um 

djúpgáma, sjá umfjöllun í kaflanum Djúpgámar.  

MYND 14

Loftmynd af borginni.   
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Lífrænn úrgangur

Um 35% alls úrgangs frá heimilum er lífrænn. Enn sem komið er hefur ekki verið 

innleidd sérstök flokkunartunna fyrir lífrænan úrgang hjá Reykjavíkurborg.  Það 

er hinsvegar einföld aðgerð að setja upp safnkassa á lóð sem tekur við lífrænum 

úrgangi, sbr skilmálalið nr. 28.2.  Með því má búa til næringarríka gróðurmold 

sem nýta má fyrir matjurtarækt á lóðinni eða í gróðurbeð. 

Hægt er að kaupa sérstakar jarðgerðartunnur (moltutunnur) í þessum tilgangi 

en einnig er einfalt að smíða kassa til moltugerðar. Allt sem þarf er tveggja hólfa 

kassi sem hægt er að taka neðstu fjalirnar úr, eins og sýnt er á myndinni fyrir 

neðan.  Þannig er hægt að tæma hólfin neðan frá til skiptis annað hvert ár.  

Gras og ýmis garðúrgangur getur farið í moltugerð ásamt matarafgöngum og 

öðrum lífrænum úrgangi heimilisins. Þó er æskilegt að halda trjágreinum frá 

moltutunnunni þar sem það tekur þær langan tíma að brotna niður. Frekar ætti 

að brytja þær niður og skila aftur í beðin.  

Að lokum má benda á að hænur eru einnig mjög góðar endurvinnsluvélar á 

lífrænum úrgangi. Þær borða bæði afganga og illgresi en gefa í staðinn af sér 

egg til heimilisins, sjá einnig leiðbeiningar Borgarbúskapur.

MYND 15

Hringrás lífræns úrgangs frá heimilum.  

MYND 16

Kassi á lóð fyrir lífrænan úrgan þar sem búinn er til gróðurmold. 
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Grenndarstöðvar

Reykvíkingar geta valið að skila plast og pappírsefnum á grenndar- eða 

endurvinnslustöðvar í stað þess að hafa slík endurvinnsluílát við heimili sín.  

Flestir hafa aðgang að grenndarstöðvum í innan við 500 metra fjarlægð frá 

heimilum sínum. Það er ódýrara fyrir sveitafélagið að hirða endurvinnsluefni á 

grenndarstöðvum en við heimili.  Íbúar geta því sparað sér kostnað við tunnur 

kjósi þeir að nota grenndarstöðina í sínu hverfi.  

Á mörgum grenndarstöðvum eru einnig glergámar.  Rannsóknir hafa sýnt 

að mikilvægt er að koma  gleri í endurvinnslu í stað þess að urða það eða 

nota í burðarlag með steinefnum eins og gert hefur verið. Auk þess hafa 

Rauði krossinn og Bandalag íslenskra skáta komið fyrir á grenndarstöðvum 

söfnunarskápum fyrir fatnað og annan textíl og drykkjarumbúðir með 

skilagjaldi. 

Uppbygging grenndarstöðva styður einnig við bíllausan lífstíl með því að gera 

fólki kleift að ganga eða hjóla með efni í endurvinnslu. Í náinni framtíð gætu 

einnig deilibílar -og hjól verið staðsett í nágrenni við stöðvarnar. 

Í skilmálum fyrir grenndarstöðvar segir enn fremur að við þær megi koma upp 

aðstöðu þar sem íbúar geta skipts á nytjahlutum og byggingarefnum, sbr. 

skilmálalið nr. 28.2. Umhirða og umsjón er á ábyrgð borgarinnar.

Heimilt er að koma fyrir djúpgámum á grenndarstöðvum.

Endurvinnslustöðvar Sorpu, sem staðsettar eru á fimm stöðum í Reykjavík, 

taka við öllum flokkum heimilisúrgangs ásamt stærri hlutum sem hægt er að 

endurnýta.  Þar má einnig skila garðaúrgangi sem fer í moltugerð.

MYND 17

Grendarstöð með þrem söfunarílátum.  Að auki 
er komið fyrir söfnun á fatnaði og skilaskildum 
umbúðum.  
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Djúpgámar

Djúpgámar eru stór sorphirðuílát sem komið er fyrir undir yfirborðinu og geta 

hentað við fjölbýli eða í hverfiskjörnum. Dæmigert rúmmál djúpgáma er 3,4 eða 

5 rúmmetrar.

Djúpgámi er komið fyrir ofan í steyptu keri neðanjarðar. Það krefst nákvæmra 

tæknilegra lausna að koma fyrir djúpgámum.  Helstu atriði sem huga þarf að við 

skipulag og staðsetningu djúpgáma er eftirfrandi:

1. Aðgengi fyrir alla - að ekki myndist kantar sem hindra aðgengi.  

2. Snjóbræðsla - æskileg þar sem gangandi koma að gámum. 

3. Vatnshalli – tryggja þarf halla frá gámasvæði svo kerin fyllist ekki af vatni.

4. Landhalli - losunarbíllinn getur ekki staðið í bratta og tæmt gámana.

5. Lagnir neðanjarðar – lagnir geta verið í vegi djúpgáma.  

6. Umferð – almenn umferð þarf að komast fram hjá meðan á tæmingu stendur.

7. Fjarlæðir frá losunarbíl – lyftugeta losunarbíls er mismunandi eftir fjarlægð 

gámsins.

Djúpgámum skal komið fyrir innan lóðar ef kostur er en að öðrum kosti er 

þeim komið fyrir á sérstakri lóð sem tilheyrir fjölbýlishúsinu.  Gera skal ráð 

fyrir 5 gámum þar sem djúpgámum er komið fyrir með það í huga að flokkun 

glers, málma og lífræns úrgangs muni bætast við síðar.  Miða skal við að 

hámarksþyngd gáms með innihaldi fari ekki yfir 2.000 kg en þar af getur 

gámurinn sjálfur vegið 400-700 kg. 

MYND 18

Djúpgámar staðsettir við götu á svæði milli 
gang- og akstursbrautar.     
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Séu djúpgámar staðsettir í göturými er æskilegt að þeir standi ekki nær 

gatnamótum en 15 m.

Sérstaklega er bent á að sé fyrirhugað að koma fyrir djúpgámum skal samþykki 

sorphirðu Reykjavíkurborgar um endanlegt fyrirkomulag, staðsetningu og 

aðkomu liggja fyrir áður en ráðist er í framkvæmdir.

MYND 19

Djúpgámar í götumynd. Vatnshalli þarf að vera 
frá djúpgámum.       

MYND 20

Tæknlileg atriði sem við  huga þarf að við 
djúpgáma.      
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Gátlisti

Listi til útprentunar yfir

A. skilyrði 

B. gott að hafa í huga.

# Skilyrði Já / Nei Sjá bls.:

1. Skipulagslegar heimildir

Er hægt útbúa sorpskýli á lóð og leggja af eldri sorpgeymslu í kjallara?

Eru sorptunnur saman og pláss fyrir allar tegundir flokkunaríláta?

Geta verið tækifæri í að stofna félag með fleiri 
lóðarhöfum um rekstur sorphirðulausna?

Er hægt að koma upp söfnunarkassa fyrir lífrænan úrgang á lóð?

2. Aðgengi og frágangur við sorplausnir

Er aðgengi fyrir alla að flokkunarílátum?

Er greiðfært að flokkunarílátum fyrir starfsfólk sorphirðu og tæki?

Er greiðfær leið framhjá tækjum meðan á losun 
stendur? (Þetta á sérstaklega við djúpgáma)

Er umgjörð og frágangur umhverfis flokkunarílát í samræmi 
við útlit bygginga og manngerðs umhverfis næst þeim? 

3. Staðsetning og lausnir

Er innan við 15 m frá aðgengi sorpbíls að flokkunarílátum?

Er innan við 25 m frá inngangi íbúðarhúsnæðis að flokkunarílátum 
(á ekki við um djúpgáma eða söfnunargerði á fjöleignalóð)?

Gæti staðsetningin valdið nágrönnum óþægindum t.d. 
vegna lyktar eða nálægðar við dvalarsvæði?

Hentar betur að hafa djúpgáma?

4. Grenndarstöð - djúpgámar

Er aðgengi fyrir alla?

Er snjóbræðsla við gendarstöð/djúpgáma? 

Er vatnshalli frá gámasvæði? 

Kemst almenn umferð fram hjá meðan á tæmingu stendur?

Er fjarlægð gáma viðunandi m.t.t. lyftugetu losunarbíls?
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Að sækja um leyfi 

Hefja má umsóknarferli með því að senda inn fyrirspurn til skipulagsfulltrúa 

sem gengur úr skugga um að fyrispurn/umsókn sé í samræmi við skilmála og 

leiðbeiningar hverfisskipulags. 

Bent er á að skila þarf inn aðaluppdráttum og lóðaruppdráttum af öllum 

breytingum sem áformaðar eru til byggingarfulltrúa. Húsfélag/húseigandi 

sem ætlar í framkvæmdir þarf að ráða sér hönnuð með tilskilin réttindi. Aðeins 

hönnuðir með löggilt réttindi mega skila inn aðaluppdráttum, sjá leiðbeiningar 

frá Mannvirkjastofnun. 

Á umsóknarsíðum fyrir byggingarleyfi eru leiðbeiningar um hvernig eigi að 

sækja um, hverjir geti sótt um og hvaða gögnum þurfi að skila með umsókn.
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