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Heimilissvæði Flokkur Hráefni Frágangur Endurvinnsla

Bylgjupappi
Má fara í blátunnu

Pappakassar, pítsukassar Pappi (þurr, hreinn  
og laus við matarsmit)

Baggað til útflutnings

Dagblöð og tímarit
Má fara í blátunnu

Dagblöð, tímarit, skrif
stofupappír, auglýsinga
bæklingar, umslög o.fl.

Ekki er nauðsynlegt  
að taka hefti, gorma og slíkt 
af pappírnum

Baggað til útflutnings

Drykkjarfernur
Má fara í blátunnu

Mjólkurvörur og safar 
(einnig fernur með  
álfilmu innan í)

Hreinar, þurrar og brotnar 
saman

Baggað til útflutnings

Plast Allt plast, hart og lint s.s. 
plastpokar jógúrtdósir, 
plast brúsar, plastlok, frauð
plastbakkar og kaffipakkar 

Þurrt og hreint Pressað og baggað 
til útflutnings

Málmar Allur málmur sem fellur til 
s.s. niðursuðudósir og lok 
af glerkrukkum

Þurrt og hreint Selt til endurvinnslu

Rafhlöður Allar rafhlöður, líka úr  
ónýtum fartölvum
og símum

Í stykkjatali Flutt til Reykjavíkur, flokkað 
og eytt

Kertaafgangar Allir kertaafgangar Hrein kerti  
(ekki í krukkum)

Nýtt til framleiðslu 
á nýjum kertum

Rauði krossinn 
á Patreksfirði

Söfnunar gámur fyrir 
fatnað og nytjavörur

Öll föt og efni, skór, dúkar,
gluggatjöld, rúmföt  o.fl. 

Í vel lokuðum poka í gám við 
hús Rauða krossins

Flokkað og flutt út til 
endurnýtingar

Gámasvæði Nytjagámur 
á gámasvæði

Húsgögn og húsbúnaður Gott að setja saman það sem 
er í settum

Aðrir íbúar geta tekið hlutina 
og nýtt sér þá

Gámur fyrir óvirkan 
úrgang

Sandur, múrbrot og gler Flokkað og hreint efni Urðað í sveitar félaginu

Gámur fyrir járn  
og aðra málma

Járn og aðrir málmar Sett í gáminn Flutt út til  
endurvinnslu

Gámur fyrir gras 
og jarðveg

Gras úr görðum, 
trjáafklippur

Hreinn jarðvegur Losað í sveitar félaginu

Gámur fyrir dekk Dekk Flutt til endurvinnslu

Spilliefni og olíur Öll spilliefni og olíur Komið með  
á gámasvæði

Fargað samkvæmt reglugerð

Raftæki og húsgögn Öll húsgögn og raftæki Komið með  
á gámasvæði

Hlutað í sundur og flokkað af 
starfs mönnum

Gámur fyrir timbur Allt timbur Sveitarfélagið eyðir  
á viðeigandi hátt

www.vesturbyggd.is
/flokkun

Frekari upplýsingar  
 Íslenska

More info 
 English

Mer informasjon
 Norsk

Więcej informacji
 Polski
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Sett laust í tunnu eða kar:

Dagblöð og tímarit
Newspapers & magazines

Sundstræti 32 • 400 Ísafjörður • Sími: 456 3710 
vestfirdir@gamarvest.is • gamarvest.is

Sléttur pappi/bylgjupappi 
s.s. hreinir pizzukassar og 
morgunkornspakkar.
Cardboard & non corrugated 
cardboard. Clean pizza boxes.

Fernur, skolaðar og 
samanbrotnar. 
Beverage Cartons, clean and 
folded.


