SORPHIRÐA (SAMÞYKKT UM SORPHIRÐU
SVEITARFÉLAGA Á NORÐURLANDI EYSTRA)
Nr. 541/2000
I. KAFLI
Markmið og leiðir
1. gr.
Markmið samþykktar þessarar er að draga úr myndun úrgangs; að auka endurnotkun
og endurnýtingu (þ.m.t. endurvinnslu og orkuvinnslu); þannig að úrgangur valdi sem minnstum
neikvæðum áhrifum í umhverfinu, staðbundið og hnattrænt.
2. gr. Byggðasamlög um sorpeyðingu á Norðurlandi eystra og sveitarstjórnir þeirra sveitarfélaga
sem eru ekki aðilar að slíkum byggðasamlögum, skulu hafa frumkvæði að samstarfi við almenning,
frjáls félagasamtök, stofnanir, fyrirtæki, endurvinnslur og hagsmunasamtök um gerð áætlana og
framkvæmd í samræmi við markmið 1. gr.
II. KAFLI
Um sorphirðu sveitarfélaga
3. gr.

Sveitarfélögin annast sorphirðu á heimilisúrgangi frá öllum íbúðarhúsum þar sem því

verður við komið. Úrgangurinn skal vera flokkaður í samræmi við það flokkunarkerfi sem er í
notkun á hverjum tíma. Með sorphirðu er átt við söfnun, flutning og geymslu til endurnotkunar,
endurnýtingar eða förgunar og förgun úrgangs, þ.m.t. eftirlit með slíkri starfsemi og umsjón með
förgunarstöðum eftir að starfrækslu þeirra er hætt.

4. gr.

Sveitarfélögin reka söfnunar- eða móttökustöðvar þar sem tekið er við flokkuðum

úrgangi, skv. ákvöðrun sveitarstjórnar, frá íbúum, stofnunum og fyrirtækjum til endurnotkunar og
endurnýtingar. Úrgangur sem ekki verður endurnotaður eða endurnýttur er fluttur til förgunar á
förgunarstað.

5. gr.
Sveitarfélögum er heimilt að fela verktökum framkvæmd sorphirðu. Þeir aðilar sem
annast sorphirðu skulu hafa starfsleyfi heilbrigðisnefndar eða Hollustuverndar ríkisins eftir því sem
við á.

6. gr.
Sveitarfélög leggja íbúðum til sorpílát fyrir tilteknar tegundir úrgangs. Ílátin skulu
þannig gerð að auðvelt verði að flokka úrgang í samræmi við það flokkunarkerfi sem er í notkun á
hverjum tíma.

7. gr. Ílát fyrir sorp og aðra flokka úrgangs skulu tæmd reglubundið og um tíðni sorphirðu skal
haft samráð við heilbrigðisnefnd.

8. gr.

Sveitarstjórn er heimilt að fenginni umsögn heilbrigðisnefndar að setja gjaldskrá og

innheimta sorphirðugjöld til að standa straum af öllum kostnaði við sorphirðu, þ.m..t. kostnað
vegna lokafrágangs og vöktunar á förgunarstað og mega gjöld aldrei vera hærri en sem nemur
rekstrarkostnaði við veitta þjónustu. Gjöld miðast við stærð og fjölda íláta, magn úrgangs og tíðni
sorphirðu. Gjaldskráin skal birt í B-deild Stjórnartíðinda. Heimilt er að innheimta sorphirðugjöld hjá
fyrirtækjum og stofnunum samkvæmt rúmmáli og/eða þyngd eða samkvæmt sérstöku
samkomulagi við hlutaðeigandi aðila og sveitarstjórnir.

III. KAFLI
Um sorphirðu hjá íbúum, fyrirtækjum og stofnunum

9. gr.
Sérhverjum húsráðanda er skylt að nota þær flokkunaraðferðir og ílát við
sorpgeymslu og sorphreinsun sem sveitarstjórn ákveður í samráði við heilbrigðisnefnd.

10. gr. Helstu flokkar heimilisúrgangs eru: Lífrænn úrgangur (matarleifar af ýmsu
tagi), pappír (dagblöð, tímarit, umbúðir), plast og plastumbúðir, skilagjaldsvörur(plast, ál,
gler), garðaúrgangur (greinar, lauf, gras), timbur (byggingaefni, húsgögn),fatnaður,
heimilistæki (kælar, frystar, þvottavélar, tölvur), brotamálmar (járn, ál og
fleira), steinefni (grjót, möl, mold) og spilliefni (hættulegur efnaúrgangur, t.d. leysiefni, lakk,
málning, fúavarnaefni, olíur, hreinsiefni, rafhlöður og lyfjafgangar).
11. gr.
Sorpgeymslur skulu vera aðgengilegar. Húsráðendur skulu halda ílátum hreinum og
hreinsa snjó frá sorpgeymslum á vetrum og halda ávallt greiðfærri leið að þeim. Gæta skal þess að
fylla ekki sorpílátin meira en svo að auðveldlega megi loka þeim.

12. gr.
Spilliefni og hættulegur efnaúrgangur er best geymdur í upprunalegum umbúðum
og þess skal gæta sérstaklega að slíkur úrgangur blandist ekki við annan úrgang og honum skilað
inn til endurvinnslu- eða söfnunarstöðvar sem hefur starfsleyfi heilbrigðisnefndar.

13. gr. Kvörtunum vegna sorphirðu skal beina til skrifstofu viðkomandi sveitarstjórnar. Telji
viðkomandi sig ekki fá fullnægandi úrlausn hjá sveitarstjórn getur hann skotið málinu til
heilbrigðisnefndar.

IV. KAFLI
Ýmis ákvæði
14. gr. Með brot á samþykkt þessari skal farið samkvæmt ákvæðum laga um hollustuhætti og
mengunarvarnir, nr. 7/1998.
15. gr.

Samþykkt þessi, sem samin er af heilbrigðisnefnd Norðurlandssvæðis eystra og

samþykkt af sveitarstjórnum á svæðinu, staðfestist hér samkvæmt 25. gr. laga nr. 7/1998 um
hollustuhætti og mengunarvarnir, með áorðnum breytingum, og tekur gildi þegar við birtingu.
Umhverfisráðuneytinu, 19. júlí 2000

