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     Leiðbeiningar fyrir húsfélög um umhverfisvænni rekstur 

Grænni byggð 2019,  styrkt af Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu  
 

Fornhagablokkin 



 

 

Grænni fjölbýli eru leiðbeiningar sem hjálpa fjölbýlum að 
lágmarka sín umhverfisáhrif og tileinka sér umhverfisvænni 
rekstur 
  
Leiðbeiningarnar eru aðgengilegar á netinu og eru ætlaðar 
húsfélögum fjölbýlishúsa.  
 
Grænni byggð vann að leiðbeiningunum í samstarfi við 
Eignaumsjón og SORPU með styrk frá Umhverfis- og 
auðlindaráðuneytinu. 

 

graennibyggd.is  

eignaumsjon.is  

sorpa.is 

Hvað eru Grænni fjölbýli? 

http://www.graennibyggd.is/
http://www.eignaumsjon.is/
http://www.sorpa.is/


Efnisyfirlit 

 Umhverfisnefnd í húsfélagi 

 Samgöngur  

 Orka 

 Garðurinn 

 Viðhald og þrif bygginga 

 Úrgangur 

 Viðgerðir, endurnýting og deililausnir 
 

  
 
 
  



UMHVERFISNEFND 



Húsfélag stofni umhverfisnefnd 

Mælt er með því að stofnuð 
verði umhverfisnefnd á 
aðalfundi húsfélags.  

 

 

Hlutverk umhverfisnefndar: 

 Að kortleggja stöðuna og koma á fót 
umhverfisstefnu með sameiginlegum 
markmiðum  

 Að setja fram leiðir og aðgerðir til að 
auðvelda íbúum að taka skref í átt að 

umhverfisvænni lífsháttum.  

 Halda utan um aðgerðir og hugmyndir 
um umhverfismál í blokkinni 

 Halda íbúum upplýstum um aðgerðir – 
möguleika varðandi vistvænni skref  

 Standa fyrir fræðslu- 
skemmtunarviðburðum 5 



Samskipti og samvinna 
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• Mikilvægt er að íbúar séu vel upplýstir og virkir í því að gera rekstur hússins 
vistvænan. Íbúar vinni að þessu sem ein heild og hjálpist að við að flokka og 
hvetja hvort annað áfram í því að ná sjálfbærum rekstri 

• Góð samskipti og upplýsingagjöf milli íbúa, hússtjórnar og rekstraraðila 
fjöleignarhúsa er mikilvægur þáttur 

• Rafræn samskipti skipta sífellt meira máli en dæmi um rafræn samskipti í 

húsfélagaþjónustu eru til dæmis Mínar síður sem Eignaumsjón heldur úti fyrir öll 
hús- og rekstrarfélög í sinni þjónustu. Þar hafa stjórnarmenn húsfélaga aðgang að 
upplýsingum um fjárhagsstöðu húsfélagsins á hverjum tíma ásamt ýmsum 
gögnum. Jafnframt hafa eigendur og íbúar aðgang að öllum upplýsingum er 
varða þeirra íbúð í húsfélaginu 



SAMGÖNGUR 



Hvetjandi aðstaða fyrir gangandi  

• Öruggir göngustígar 

• Vel skilgreind svæði á lóðinni fyrir 
gangandi 

• Vel skilgreind ábyrgð varðandi 
snjómokstur og söndun eða 
söltun göngustíga 

• Boðið sé upp á endurskinsmerki 
fyrir íbúa 

• Er hægt að nota ódýrar lausnir til 
þess að afmarka svæði fyrir 
gangandi? Græn – rauð 
málning?  

 

 

Hér má sjá gangstétt sem hvetur til göngu. 
Gangstéttin er hrein, nægilega breið og vel 
aðgreind frá götu með gróðri. 
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Hvetjandi aðstaða fyrir hjólandi  
 

• Aðstaða til hjólaheymslu - hjólaskýli eða 
hjólaaðstæði 

• Að lágmarki tvö hjólastæði fyrir hverja íbúð 

• Aðstaða til hjólageymslu sé helst innan við 40m frá 
inngangi 

• Ef það eru tröppur í geymslu – útvega plötu svo 
auðveldlega sé hægt að rúlla hjólinu 

• Vera með aðstöðu til þess að gera við hjól – með 
t.d. sameiginlegum verkfærum  

• Útvega hleðslustöð fyrir rafmagnshjól 

• Aðstaða til hjólageymslu fyrir gesti fjölbýlishússins 

• Er upphituð stétt? Ef ekki, er einhver aðili í blokkinni 
ábyrgur fyrir því að það sé passað upp á að sanda 
og salta stéttina? 

• Gefa eða selja yfirgefin hjól – taka reglulega til í 
geymslunni 

 

Hér er hjólið sett á stað þar sem 
það er fyrir gangandi vegfarendum  

Hér fá hjól skjól fyrir veðri og góða 
aðstöðu t il þess að læsa þeim 
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Hleðsla fyrir rafhjól og rafhlaupahjól 
Sniðugt er að koma upp hleðsluaðstöðu í hjólaskýli fyrir rafhjól 
og rafhlaupahjól þar sem erfitt getur verið að koma hjólunum 
inn í hús.  

Hætta er á því að hleðsla rafhjóla fari inn á 
sameignarrafmagn fjölbýlis ef hússtjórn gleymir að hugsa fyrir 
þessu. 

 

• Hleðslustöð verður að uppfylla reglur um brunavarnir og 
ákvæði laga um fjöleignarhús nr. 26/1994 

• Hægt er að koma fyrir útitenglum í hjólaskýli eða á 
sérstökum hjólastæðum sem ætluð eru hleðslu 

• Er hægt að hlaða rafhjól þar sem hleðsla bíla fer fram? 

 

 

10 

http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Byggingarsvid/Leidbeiningarblod/MVS 104 BR1 Fj%C3%B6lb%C3%BDlish%C3%BAs, brunavarnir.pdf
https://www.althingi.is/lagas/nuna/1994026.html


Hjólavottun 
Fjölbýlishús geta sótt um 
hjólavottun. Þar er veitt 
ráðgjöf og upplýsingar til 
þess að byggja upp 
hjólamenningu í 
fjölbýlishúsum og á 
vinnustöðum. 

hjolavottun.is 

 

Dr. BÆK 
Fjölbýlishús geta haldið 
hjóladag að vori hvert ár þar 
sem Dr. Bæk kemur og 
ástandsskoðar hjól íbúa og 
hjálpar þeim að gera við, 
smyrja og pumpa í dekk. 

hjolafaerni.is/dr-baek-
thjonusta 

 

Hjólamenning 
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http://www.hjolafaerni.is/dr-baek-thjonusta
http://www.hjolafaerni.is/dr-baek-thjonusta
http://www.hjolafaerni.is/dr-baek-thjonusta
http://www.hjolafaerni.is/dr-baek-thjonusta
http://www.hjolafaerni.is/dr-baek-thjonusta


Almenningssamgöngur 
Mikilvægt er að gera upplýsingar 
aðgengilegar: 

• Prenta út leiðakort Strætó og 
hengja upp í anddyri 
fjölbýlishússins 

• Hengja upp upplýsingar um 
nálægar stoppistöðvar og númer 
leiða ásamt tímatöflum 

• Prenta út QR kóða strætó appsins 
og hengja upp í anddyri 
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Deilibílar (rafhjól) 

Með því að hjóla eða ganga styttri vegalengdir og 
nýta deilibíl í lengri ferðir geta íbúar sparað og 
stuðlað að bættu umhverfi. 

 • Hægt er að stofna sameignarfélag fyrir 
deilibíla, sjá fyrirmynd frá Þrándheimi: 
bilkollektivet.no/en/ 

• Fjárfesta í bíl með öðrum í húsfélaginu 

• Samkeyrsla í vinnu eða í verslun – ferðir á 
ákveðnum tíma 

• Zip Car er fyrirtæki sem býður upp á 
deilibílaþjónustu hérlendis. Sjá meira hér 

• Einnig væri hægt að vera með deilirafhjól 
fyrir fjölbýlishúsið 
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https://bilkollektivet.no/en/
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Hleðslustöðvar fyrir bíla 

Hvað græðir fjölbýlið á hleðslustöð? 

 
 

• Rafmagnsbílar eru ódýrari í rekstri en bensín- 
og dísilbílar 

• Rafbílar eru með 4 sinnum minna 
kolefnisfótspor  

• Betri loftgæði fyrir íbúa 

• Minni hljóðmengun  

• Minna kolefnisspor og innlendur orkugjafi 

 

Rafknúnum ökutækjum fjölgar sífellt en mikilvægt er 
að fjölbýli komi sér upp hleðslustöðvum sem uppfylli 
bæði reglur um brunavarnir og ákvæði um 
fjöleignarhús nr. 26/1994.  

Huga þarf að góðu skipulagi í kringum 
hleðslustöðvarnar til að koma í veg fyrir að hleðsla fari 
inn á sameiginlegan reikning húsfélagsins og með því 
að koma einnig í veg fyrir ágreining varðandi hleðslu.  
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http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Byggingarsvid/Leidbeiningarblod/MVS 104 BR1 Fj%C3%B6lb%C3%BDlish%C3%BAs, brunavarnir.pdf
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Hvernig set ég upp hleðslustöð? 
Hér má lesa upplýsingar frá Mannvirkjastofnun um þau atriði sem huga 
skuli að við  uppsetningu hleðslustöðvar. 

Einungis rafverktakar sem löggiltir eru af Mannvirkjastofnun mega taka 
að sér rafverktöku og/eða annast viðgerðir á hvers konar raflögnum.  

Hægt er að sækja um styrk hjá Reykjavíkurborg vegna uppsetningar 
hleðslustöðva við fjölbýlishús í borginni, sjá nánar hér.  

 

Áður en leitað er tilboða í slíkan búnað er gott að hafa eftirfarandi 
upplýsingar fyrirliggjandi: 

• Hversu margir íbúar hyggjast koma sér upp rafbíl? 

• Dugar flutningsgeta heimtaugar hússins? 

• Á hleðslan að vera staðsett í bílakjallara eða úti á plani? 

• Liggur fyrir samþykki allra eigenda í viðkomandi húsfélagi (sbr. Lög um 
fjöleignarhús nr.26/1994) um að setja hleðslustöð á bílastæði í óskiptri 
sameign? 
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http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Rafmagnsoryggissvid/Baeklingar/Hle%C3%B0sla rafb%C3%ADla og raflagnir.pdf
https://reykjavik.is/sites/default/files/reglur_styrktarsjodur_fyrir_hledslubunad_rafbila.pdf


Möguleg vandamál við hleðslustöðvar 

• Passa þarf að hleðsla rafbíla verði ekki tekin af sameignarrafmagni 
viðkomandi fjölbýlishúss. Hægt er að leysa það með sérkostnaðarmæli í 
samráði við hússtjórnir. 
 

• Notkun rafbíla er að aukast og eru sérkostnaðarmælar ekki lausn til 
lengri tíma. Séu of margir rafbílar að ganga á rafmagnið getur slegið út. 
Mikilvægt er að hússtjórn afli upplýsinga um fjölda rafbíla í húsinu og 
fjölda þeirra sem hyggjast kaupa sér rafbíl. Hægt er að sjá stærð 
heimtaugar með því að skoða stærð aðalvara í rafmagnstöflu. 
 

• Þegar velja á hleðslulausn fyrir fjölbýlishús er nauðsynlegt að vera með 
álagsstýringu til að hámarka nýtingu heimtaugar og yfirlesta hana ekki. 
 

• Húseigendur þurfa að ná samkomulagi um kaup á samræmdum 
hleðslustöðvum, sem jafna og deila álagi. Einnig þarf að ræða það 
hvaða bílastæði megi fara undir hleðslu.  
 

• Mælt er með að láta fagaðila útfæra fyrirkomulag raflagna að 
bílastæðum svo að kröfum byggingaryfirvalda sé örugglega fylgt og 
dýrkeypt mistök verði ekki gerð. 
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Dæmi um hleðslulausnir fyrir fjölbýli  

mbl.is/Valgarður 

 

www.veitur.is www.gardabaer.is 
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Færri bílastæði? 
Þá verður til laust pláss á lóðinni sem gæti nýst fyrir v irðis- og gildisaukandi hluti. 

Bílastæði verða að hjólastæði: Bílastæði verður að gróðurkassa: Hjólaskýli:  

Leiksvæði fyrir börn: Gróðurhús: Sameiginlegt grillsvæði: 
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ORKA OG VATN 



Sparnaður á rafmagni 

• Sum heimilistæki eru orkunýtnari en önnur 

• Orkunýtinn ljósabúnaður eins og LED en LED perur má 
fá víða 

• Ljósastýring – slökkvum á ljósum og raftækjum sem 
ekki eru í notkun í sameign hússins  

• Tökum úr sambandi 
• Til að auka meðvitund um orkumál væri hægt að 

koma upplýsingum til eigenda um orkunotkun 
sameignar á ári á aðalfundi – og setja t.d. markmið 
um samdrátt í orkunýtingu fyrir næsta ár 

 

 

Á heimasíðu Umhverfisstofnunar má kynna sér 
betur merki sem þessi 
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https://www.ust.is/graent-samfelag/graenn-lifstill/umhverfismerki/ymis-umhverfismerki/orka/


Rafmagnstæki í stað díseltækja 
Hægt er að koma fyrir rafmagnstenglum í garði og nýta fyrir rafknúin tæki fyrir 
garðumhirðu í stað díseltækja. 
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Sparnaður á vatni  

• Látum ekki vatnið í krananum renna að óþörfu og 
forðumst sírennsli í hitakerfum og öðrum lögnum 

• Stillum húshita hóflega  

• Í kulda er 3 til 3,5 eðlileg stilling á ofni 
• Pössum að húsgögn eða síðar gardínur liggi ekki upp 

við ofninn og loki á hitann 

• Eru ofnarnir að sóa vatni? Ef rörið (neðsta rim) sem 
tæmir ofninn er brennandi heitt þá er ofninn bilaður 
og sóar heitu vatni 

• Höfum eftirlit með vatnsnotkun og tengdum kerfum, 
s.s. snjóbræðslukerfum, og grípum til aðgerða ef 
notkun er yfir eðlilegum mörkum  

• Notum blöndunartæki og krana með 
sparnaðarbúnaði 

 



GARÐURINN 



Dæmi um einfalt grænmeti sem ekki þarf að forrækta: 

• Kartöflur 

• Gulrætur, næpur og hreðkur 

• Sinnepskál 

• Spínat 

• Dill og kúmen 

Matjurtagarður 

Er hægt að skoða þann kost að vera með 
matjurtagarð á sameiginlegri lóð? 

 

Ef það skortir svæði fyrir sameiginlegan matjurtagarð 
er oft hægt að leigja reiti í gegnum sitt sveitarfélag. 
Hægt er að nýta moltuna í ræktun matjurta á 
sameiginlegri lóð eða í glerviðbyggingu 
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Matjurtir – lágt viðhald  

• Berjarunnar (rifsber, sólber, 
stikilsber, hindber, brómber og 
fleiri) 

• Rabbabari  

• Graslaukur  

• Jarðaber 

• Mynta 

 

 

 

Hægt er að planta fjölærum matjurtum sem lifa árum 
saman og þurfa lítið viðhald. Þær fást í flestum 
gróðrarstöðvum sem tilbúin planta eða fræ og þar eru 
starfsmenn sem gefa rágjöf og leiðbeiningar 
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Dæmi um útfærslu á moltu úr garðúrgangi fyrir 
fjölbýlishús 

 

• Myndir hér til hægri er dæmi 
um opinn safnhaug 

• Í hann má fara nýslegið gras 
(ekki meira en 20%), lauf, 
greinar, barr, blóm og þurrt 
hey 

• Hræra þarf af og til í haugnum 
með heygaffli til að auka 
loftun 
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Ráð fyrir sameiginlega matjuragarða 

• Íbúar sem vilja taka þátt þurfa allir að koma að hönnunarferli 
garðsins 

○ Hvar skal staðsetja ræktunarkassa eða beð? 

○ Mælt er með að hver íbúi sem vill taka þátt fái að 
minnsta kosti einn kassa 

○ Koma þarf upp skipulagi á skiptingu kassa milli íbúa. Í 
byrjun hvers árs þarf að taka stöðuna á því hver vill taka 
þátt og skipta kössum milli íbúa. Einnig er hægt að láta 
kassa fylgja hverri íbúð ef aðstaða leyfir.  

○ Auðvelt er að smíða ræktunarkassa úr timbri sem 
skrúfað er saman. Einnig er hægt að kaupa slíka kassa 
tilbúna. 

○ Hvernig fer vökvun fram, er hægt að leiða út slöngu 
gegnum sameiginlegan vask? Ef að það gengur ekki er 
hægt að kaupa sérstaka garðkrana í búðum sem selja 
pípulagningavörur.  

○ Hvernig skal viðhaldi á kössum háttað? Skýra þarf vel út 
hvar ábyrgð á viðhaldi kassanna liggur svo það fari 
örugglega fram. 

○ Mælt er með því að koma upp sameiginlegum 
verkfærum í geymslu eða í garðskála sem deilt er á milli 
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Hugmyndir fyrir heimagerð ræktunarbox 
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Sameiginlegur garður og verkfæri 

www.theonion.co
m 
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Uppskeruhátíð 
• Uppskera haustsins er frábært tilefni til þess að efna til 

matarsamkomu 

www.nwnavigator.c
om 30 



Matjurtagarðar - ítarefni  

• Hér má finna leiðbeiningar um matjurtagarð frá 
Bændablaðinu 

• Hér má sjá ræktun hjá Fornhagablokkinni 

• Hér má sjá leiðbeiningar Umhverfisstofnunar um 
garðumhirðu 

• Hér má sjá heimasíðu Seljagarða sem fjalla um 
borgarræktun og halda uppi fræðslu 
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https://bbl.is/frettir/fraedsluhornid/vel-hirtur-matjurtagardur-er-heimilisprydi/21293/
https://fornhagablokkin.wordpress.com/2018/07/09/groska-i-kassanum/
https://www.ust.is/graent-samfelag/graenn-lifstill/heimilid/gardurinn/
https://seljagardur.is/


Umhverfisvæn garðumhirða 

• Alls ekki setja eitur í garða til þess að losna við illgresi.  

• Eitur drepur ekki aðeins illgresið heldur getur drepið aðrar plöntur, 
skordýr og fugla. Með því að setja eitur í umhverfið okkar erum við að 
eitra fyrir okkur sjálfum 

○ Nota frekar salt á t.d. kerfil 

○ Klippa á blóm áður en þau dreifa fræjum og rífa þau upp með 
rótum 

• Hunangsfluguvænar plöntur á íslandi: 

○ Víðiplöntur eru mikilvæg vorfæða fyrir íslenskar humlur 

○ Hóffífill, túnfífill, roðafífill, hvítsmári, rauðsmári, blágresi, 
brennisóley, gullmaðra, sigurskúfur, hárþystlar, berjarunnar, 
gljámispill (runni), músagin og hunangsurt   

• Umhverfis- og skordýravænn grassláttur: 

○ Slá sjaldan og í hæsstu stillingu. Á haustin slá svo vel allan 
blettinn fyrir veturinn. Með þessu ná blómin að koma upp úr 
grasinu fyrir býflugurnar 

○ Koma upp fjölbreyttari gróðri á lóð hússins í staðinn fyrir einsleita 
grasflöt  

32 



Vel snyrtir runnar við göngustíga 

• Mikilvægt er að klippa og 
fjarlægja gróður sem vex 
út yfir gangstéttir og stíga 

• Almennt skal bera sömu 
virðingu fyrir göngustígum 
og vegum 

33 



VIÐHALD OG ÞRIF BYGGINGA 



Umhverfisvæn þrif  
Lágmarka efnanotkun í þrifum og nota umhverfisvottuð eða 
Svansvottuð efni 

Kaupa vandaðar tuskur og þvottabursta úr náttúrulegum efnum 

 Dýrari í kaupum en endast lengur, einnig hægt að heimaprjóna tuskur og 
v iskastykki 

 Ná betur erifðum blettum af yfirborðum og þá þarf minna af sápu 

Grænsápa 

 Hentar til þvotta á ómeðhöndluðum trégólfum, tréþiljum, stein- og 
marmaraflísum, gólfdúkum og bakarofnum 

 Sumstaðar er hægt að kaupa eftir v igt í eigið ílát 

Þvottasápuflögur 

 Fyrir þrif í þvottavélum. Hrein jurtasápa, mild og góð fyrir þvott, húð og umhverfi 

Oftar en ekki er hægt að ná betri árangri í þrifum með ediki og 
sítrónu. Það er bæði ódýrara og umhverfisvænna  

 Edik v irkar vel gegn vondri lykt  

 Sítróna eyðir fitu og gefur ferskan ilm 
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Rúðuúði 

 Blanda 1/10 af ediki og vatni í úðabrúsa og nota á gler og spegla.  

 Þurrka breytu af með gömlum dagblöðum, þau auka gljáa  

Salernishreinsir 

 Ediki helt í klósettskálina og látið liggja yfir nótt. Burstað og skolað daginn 
eftir 

Þrif á fúgum milli flísa 

 Blanda ediki, lyftidufti, matarsóda og sítrónusafa saman, bera á fúguna 
og láta standa í nokkra klukkutíma. Skola síðan af með blautri tusku 

Þrif á kísil 

 Skera sítrónu í tvennt og nudda á, láta standa og síðan skrúbba 

Ofnar 
 Skera sítrónu og setja í skál með vatni inn í bakaraofn eða örbygjuofn sem 

kveikt er á 

Umhverfisvæn þrif  
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Viðhald bygginga 

Hér má lesa skýrslu Grænni byggðar ,,Umhverfisvæn bygging í íslensku 

samhengi“ 

Hér má lesa efnisgæðabækling Grænni byggðar um umhverfisvæn 

byggingarefni 

Gænni fjölbýli leggur áherslu á að viðhald bygginga fari fram með 

umhverfisvænum hætti. Umhverfisvænt efnisval og langtímahugsun skiptir þar miklu 

máli. 

Reglulegt viðhald bygginga tryggir ekki einungis verðmæti viðkomandi eignar, 

heldur eykur það líka lífsgæði og bætir umhverfi þeirra sem þar búa sem og 

annarra.  

Ókeypis ráðgjöf um viðhald og viðgerðir eldri húsa má sækja hjá Húsverndarstofu á 

miðvikudögum milli kl. 15 - 17 í Árbæjarsafni. 

Við hvetjum fólk einnig til þess að nýta vistvottuð byggingarefni  
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https://docs.wixstatic.com/ugd/54e708_7bf46808a7be45d5b1495ead5f90b5ff.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/54e708_a874cf8367bf48af997772b7ab7efa30.pdf


Dæmi viðhald bygginga  

• Tiltektar- og vinnudagar 

• Mörg húsfélög standa fyrir tiltektar- og vinnudögum á 
vorin eða sumrin, þar sem íbúar koma saman og dytta 
að einu og öðru í sameign og á lóð húsfélagsins 

• Umhverfisvottuð byggingarefni 

• Svanurinn og EU Blómið eru dæmi um tvö vottunarkerfi 
sem hjálpa okkur að velja umhverfisvænni og 
heilsusamlegri vörur  

• Dæmi um vottuð efni 

• Málning, lakk, lím, viðarklæðing, einangrun og 
margt fleira 

• Hér er listi yfir Svansvottaðar byggingarvörur 

• Endurnotum og endurseljum byggingarefni eftir bestu getu. Hér 
má finna vettvanga fyrir kaup og sölu á notuðu efni: 

• Efnismiðlun Góða hirðisins á endurvinnslustöð SORPU 

• Facebook hópar sem selja byggingarefni: Brask og 
brall.is, Byggingarefni til sölu/óskast 

• Heimasíður: bland.is, Efnisveitan 
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http://visthus.is/itarefni/
https://www.facebook.com/groups/braskogbrall.is/
https://www.facebook.com/groups/braskogbrall.is/
https://www.facebook.com/groups/667640143256515/
https://www.facebook.com/groups/667640143256515/
https://www.facebook.com/groups/667640143256515/
https://www.facebook.com/groups/667640143256515/
https://www.facebook.com/groups/667640143256515/
https://www.facebook.com/groups/667640143256515/
https://bland.is/
https://www.efnisveitan.is/husgogn


Efnismiðlun 
Efnismiðlun Góða hirðisins á endurvinnslustöð SORPU á Sævarhöfða tekur við og selur endurnýtanlegt 

byggingarefni eða ónotað afgangsefni frá framkvæmdum. Fésbókar síðu þeirra má finna hér. 
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https://www.facebook.com/Efnismidlungodahirdisins/


ÚRGANGUR  



Umbúðalaust sjampó 

● Setja upp límmiða til þess að fá ekki fjölpóst  
● www.matarsoun.is. Þar má sjá 10 húsráð til minni 

matarsóunar 
● www.minnasorp.is. Þar má sjá húsráð til að minnka sorp 

sem myndast á heimilinu 
● Kaupum umbúðalausar vörur sem endast í langan tíma 

● Hér má finna lista yfir umbúðalaus innkaup á Ísland 
● Til hægri má sjá dæmi um umbúðalausar vörur 

Að draga úr ruslmyndun 
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https://www.postur.is/einstaklingar/ertu-ad-flytja/afthakka-fjolpost-og-friblod/
http://www.matarsoun.is/
http://www.minnasorp.is/
https://minnasorp.com/vistvaen-innkaup-a-islandi-umbudalaus/
https://www.postur.is/einstaklingar/ertu-ad-flytja/afthakka-fjolpost-og-friblod/


Gott er að fjárfesta í 

flokkunartunnum sem sniðnar eru 

fyrir heimili. 

 

Ef einhver er með sniðuga lausn – 

gæti hann boðið hinum að sjá?  

 

IKEA og BYKO selja snyrtilegar og skilvirkar flokkunartunnur fyrir 

heimili 

Hvar á ég að byrja? 
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Lífrænn úrgangur og moltugerð 

Mælt er með því að flokka lífrænan úrgang í 

moltuhaug sem fjölbýlið hefur á sinni lóð. Sá 

úrgangur er verðmætur og getur nýst sem 

mold í matjurtaræktun eða önnur beð.  

Hægt er að vera með box á eldhúsborðinu 

fyrir lífrænt rusl og tæma úr því í stærri 

lokaða fötu sem geymd er til dæmis úti á 

svölum.  

Sú fata getur síðan verið tæmd vikulega í 

sameiginlega moltu. Ef það hentar ekki eru til 

aðrar lausnir, sjá dæmi hér til hægri. 

 

 

Bokashi molta 
Bokashi molta er sérstök moltugerðartækni 
sem notar örverur og getur moltan því verið 
innanhúss í nokkrar vikur án þess að lykta illa. 
Hér er facebook hópur þar sem hægt er að 
fá upplýsingar, panta fötu og örnámskeið. 
Einnig er hægt að kaupa slíka fötu í Byko. 

 Lífrænt box í frysti 
Það getur verið sniðugt að vera með ílát í 
frystinum fyrir lífrænan úrgang ef ekki hentar 
að tæma lífræna boxið reglulega. Það er 
bæði snyrtileg og lyktarlaus lausn. 
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https://www.facebook.com/groups/285372545484816/


Lífrænn úrgangur og moltugerð 

Mælt er með því að fá utanaðkomandi aðila 
til þess að sjá um hauginn að hluta til.  

 

Hér má sjá upplýsingar um moltuhaugsgerð 

 

Eftirfarandi má jarðgera:  

• Matarafgangar  

• Grænmetis- og ávaxtahýði  

• Eggjaskurn – helst mulin 

• Kaffikorgur og tepokar 

• Fisk, kjúklingur og kjöt (ekki stór bein) 

• Garðaúrgang, lauf og aðrar jurtir 

• Eldhúspappír 

• Dagblaðapappír rifinn í litlum mæli 

• Tréflísar og sag í litlu mæli 

 

www.hi.is 
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http://www.natturan.is/samfelagid/efni/10629/?fbclid=IwAR2HrC95KttW4OU-9f5FeK-EE12RIsWXVqD5TdjGj7VAL6-3dGR-rqUwUcs
https://www.natturan.is/


Dæmi um útfærslu á moltu úr matarafgöngum fyrir 
fjölbýlishús 
 

• Moltukassi á sameiginlegri lóð er 
kassi þar sem allir íbúar tæma 
lífrænu tunnurnar sínar í 

• Mælt er með því að koma upp fleiri 
en einum moltukassa í fjölbýli. Fjöldi 
kassa fer eftir fjölda íbúa sem vilja 
taka þátt 

• Staðsetning kassans þarf að vera á 
skjólgóðum stað með góðu 
aðgengi. Hann þarf að vera á möl 
eða moldarjaðrvegi 

• Í lokaðri moltu má setja alla 
matarafganga, einnig eldað kjöt og 
fisk. Garðaúrgangur fer hins vegar 
ekki hér 

• Mælt er með að fá utanaðkomandi 
aðila til þess að sjá um moltuna, 
nema að áhugamanneskja sé til 
staðar í fjölbýlishúsinu  

www.bændablaði
ð.is 45 



Önnur flokkun 

Hægt er að fá eftirfarandi tunnur 

Fyrir flokkun: 

Græna tunnan – plastumbúðir 

Blátunna - Pappír og pappi 

Grenndargámar fyrir: 

- Gler  

- Málma  

- Föt og klæði  
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Plast 
Plastúrgangur á heimilum má rekja mikið til umbúða utan um matvæli, hreinlætis- og 
snyrtivöru. Til að lágmarka þann úrgang mælum við með því að skoða kaflann ,,Að draga úr 
ruslmyndun“. Það er alltaf umhverfisvænast að flokka plast frá og setja í endurnýtingu. Plast 
hefur gríðarlega slæm áhrif á lífríkið okkar og er lengi að brotna niður í umhverfinu. 

Plasti er einnig safnað í grenndargáma víðsvegar um höfuðborgarsvæðið og á öllum 
endurvinnslustöðvum SORPU. 

 
1. Draga úr 

2. Endurnota 

 

 

3. Endurvinnsla 
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Pappír og pappi 
Pappír og pappi á heimilum er mikið til vegna umbúða utan um matvæli en á 
þó einnig við um hvítan pappír, þurrkur, dagblöð, pappakassa og svo framvegis.  
 
Hægt er að fá tunnu fyrir pappír heim til sín í mörgum sveitarfélögum. 
Grenndargámar víðsvegar um höfuðborgarsvæðið safna einnig pappír og allar 
móttökustöðvar Sorpu.  
 
Hér er hægt að panta límmiða sem afþakkar fjölpóst 
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https://www.postur.is/einstaklingar/ertu-ad-flytja/afthakka-fjolpost-og-friblod/


Málmar og kertaafgangar 
 

Málmur og kertaafgangar eru dæmi um 
úrgangstegundir sem geta verið í stöðugri hringrás 
ef efnin eru sett í endurvinnslu. Málmar eru bræddir 
aftur og mótaðir í nýja muni. Sama gildir um 
kertaafganga. 
 
Því er mikilvægt að fara með þessi efni í 
endurvinnslu því þá helst efniviðurinn í hringrásinni. 
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Gler, postulín og flísar 
Í þessum flokki eru til dæmis glerkrukkur en mikilvægt er að 
taka lokið af, flokka það sér og skola krukkuna. Glerbrot, 
flísar, keramikmunir (t.d. diskar og bollar) og postulín (klósett 
og vaskar) fara í þennan flokk. 
 
Mikilvægt er að fara með þessa muni í endurnýtingu. Margir 
nytjamarkaðir vilja fá krukkur, gamla vaska og leirtau til að 
endurselja. Einnig er fínt að geyma krukkur fyrir umbúðalaus 
innkaup eða sultugerð. 
 
Næsti kostur er að flokka þetta efni frá því úrgangurinn er 
notaður sem fyllingarefni við ýmsar framkvæmdir eða í 
vegagerð. 

Hér má sjá ráð til þess að endurnota krukkur. 
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https://www.himneskt.is/frodleikur/greinar/endurnyttar-krukkur


Aldrei má setja spilliefni í sorptunnu og er mikilvægt að flokka þau 
með réttum hætti.  
 
Spilliefni má finna í:  

 
● Öllum tegundum ljósapera 
● Öllum rafhlöðum 
● Rafgeymum 
● Litlum raftækjum 
● Tölvum, prenturum og símum 
● Lyf (hægt að skila í apótek) 
● Málning, lakk og lím 

 
Spilliefni skal fara með á næstu endurvinnslustöð Sorpu og fá 
aðstoð starfsmanns við flokkun á þeim eða fylgjast með ferðum 
spillivagnsins um borgina.  
 
Sjá hér veggspjald Umhverfisstofnunar um hættumerkin 

Spilliefni 
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Spillivagninn er verkefni á vegum 
Reykjavíkurborgar sem gott er að fylgjast með.  

https://www.ust.is/library/Skrar/Einstaklingar/Graenn-lifstill/Veggspjald um h%C3%A6ttumerkingar.pdf


Efirfarandi má ekki setja í almennt 
sorp: 

● Dósir eða flöskur með 
skilagjaldi 

● Garðaúrgang 
● Múrbrot 
● Jarðefni 
● Grófan úrgang s.s. timbur og 

brotamálma 
● Rafmagnstæki 
● Rafhlöður 
● Spilliefni 
● Lyf 

 

Almennt sorp 
 
Flokkurinn almennt sorp skal ávallt 
vera síðasta úrræðið þegar aðrir 
möguleikar á flokkun hafa verið 
útilokaðir. Almennt sorp er flokkur 
þar sem úrgangur má vera 
blandaður. Hins vegar er ekki 
heimilt að setja hvað sem er í 
tunnuna.  Sjá lista til hliðar. 
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VIÐGERÐIR – ENDURNÝTING  
OG DEILILAUSNIR  
 



Verkfærasameign 
Viðgerðarmenningin fer sífellt 
stækkandi en þó er óþarfi að hver og 
einn eigi sitt eintak af sama 
verkfærinu. Því er upplagt að eiga 
saman verkfæri í sameign fjölbýlis. 

 

 

Fjölnota pokar 
Gott er að kaupa fjölnota poka af t.d. 
Pokastöðinni (sjá hér) sem saumaðir 
eru úr endurnýttu efni og hafa 
aðgengilega í sameign.  

 

Deilihjól 
Hjól sem íbúar fjölbýlis eiga saman gæti 
stuðlað að aukinni hjólamenningu í 
fjölbýlinu. Hægt er að kaupa notað hjól til 
þess eða að merkja hjól sem skilin hafa 
verið eftir af íbúum sem deilihjól með 
sérstökum miða. 
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https://pokastodin.wordpress.com/


Fjölbýli hafa einstakt tækifæri þegar kemur 
að því að endurnýta þar sem nágrannar 
geta nýtt nálægðina til þess að deila 
hlutum sín á milli. 

 

 

Ókeypisbúðin 
Ókeypisbúðin gæti verið skilgreint 
svæði í sameiginlegri geymslu 
fjölbýlishússins þar sem íbúar geta 
sett föt og muni sem þau eru hætt að 
nota og gæti nýst öðrum íbúum.  

 Flóamarkaður 
Hægt er að taka Fornhagablokkina til 
fyrirmyndar og halda flóamarkað með 
íbúum hússins. Sjá dæmi hér. 

 

Endurnýting 
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https://fornhagablokkin.wordpress.com/2019/06/11/floamarkadur-a-thjodhatidardaginn/#more-257


Nytjamarkaðir 

56 

Á Íslandi eru til fjöldinn allur af nytjamörkuðum sem selja 

allt í heila búslóð. Á hverjum degi fara 12 tonn af munum 

í Góða hirðinn og því um nóg að velja. Auk Góða hirðisins 

halda Rauði krossinn, Hjálpræðisherinn og ABC 

barnahjálp úti nytjamörkuðum á Höfuðborgarsvæðinu. 

 

• Gefins allt gefins facebook hópur (sjá hér) 

• Bland.is 

• Brask og brall facebook hópur (sjá hér) 

https://www.facebook.com/groups/400145510048476/
https://bland.is/
https://www.facebook.com/groups/braskogbrall.is/

