Sorpflokkun í Ísafjarðarbæ
Heimilissorp

Endurvinnslatunna

Heimilissorp

Lífrænt hólf

Allt ómerkt hart plast/frauðplast
Tyggjó
Bleyjur
Dömubindi
Latexhanskar
Matarsmitaðar umbúðir
Pennar, blýantar, vax- og vatnslitir
Bómull, eyrnapinnar
Ryksugupokar

Ávextir og ávaxtahýði
Grænmeti og grænmetishýði
Egg, eggjaskurn
Eldaðir kjöt- og fiskafgangar
Mjöl
Hrísgrjón og pasta
Brauð og kökur
Kaffikorgur og tepokar
Kaffisíur
Eldhúsbréf og servéttur
Smábein, en ekki lærleggir

Pappír

Plast (innra hólf)

Nauðsynlegt er að skola endurvinnsluefnin, þannig að það sé laust við matarafganga
Pappi og pappír
Allar hreinar plastumbúðir
Bylgjupappi
Áleggsbréf, Kaffipokar
Dagblöð, tímarit
Frauðplastbakkar
Skrifstofupappír
Plastbakkar
Allar fernur, líka álhúðaðar
Plastpokar undan morgunkorni
Mjólkufernur
Frostpinnabréf
Svala- og kókómjólkurumbúðir
Sælgætisbréf
Pizzakassar
Sjampóbrúsar
Plastpokar undan ávöxtum og brauði
Þvottaefnis- og bónbrúsar

Málmar (innra hólf)
Álpappír - hreinn
Krukkulok
Niðursuðudósir
Járn og ál (litlir hlutir)
Tóm sprittkerti
Állok af skyri

Ekki:
Garðhúsgögn
Leikföng
Harðplast

Alls ekki:
Kattasandur, hundaskitur
hrátt kjöt

Skola þarf allt endurvinnsluefni sem matur hefur verið í, þar sem það má ekki fara matarsmitað í endurvinnslu

Annað
Glérílát án endurgjalds fara í glersöfnun
Drykkjaumbúðum (plast, ál, gler), má skila gegn gjaldi á viðeigandi staði
Útrunnin eða ónýtt lyf fara í apótekið
Nálar og sprautur fara beint á sjúkrahúsið
Föt fara til Rauða krossins
Kertavax má skila til Hvestu

Það sem má alls ekki fara í endurvinnslutunnu er: Gler, hnífar og annað sem gætu valdið hættu
við flokkun.

Sorpmóttaka í Engidal og við söfnunarbíl
Höfum í huga:
Klósett er ekki ruslatunna!

Endurgjaldslaust

Spilliefni, endurgjaldslaus

Dekk
Málmar
Öll raftæki, útvörp, tölvur o.s.frv.
Ljósaseríur
Brotajárn
Heimilistæki
Endurvinnsluefni (flokkað)
Flísar
Óvirkur úrgangur
Steypubrot

Flúorperur og sparperur
Bílarafgeymar
Kvikasilfur
Lakk og málning
Olía
Rafhlöður
Skordýraeitur
Sýrur og basar
Terpentína
Úðabrúsar
Þynnir

Söfnunarbíll þjónar íbúum á Suðureyri, Flateyri og Þingeyri eftir áætlun sem hægt er að nálgast á https://www.terra.is/is/um-terra/starfsstodvar/vestfirdir/sorphirdudagatol
Svo er oft hægt að finna nýja eigendur fyrir það sem er ennþá er hægt að nota

Frekari upplýsingar um sorpmál: www.terra.is/vestfirdir, s: 456 3710 eða Ísafjarðarbær; www.isafjordur.is s: 450 8000

