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Urðun mun minnka enn frekar



Söfnun á plasti til endurvinnslu
 Fjölmargar plasttegundir til.

 Plastumbúðir merktar með þríhyrningi og tölustaf frá 1-7 sem gefur 
til kynna hvaða plast er notað í viðkomandi umbúðir.

 Hérlendis hefur áherslan verið á söfnun og endurvinnslu á 
plastumbúðum í ýmsu formi.

 Skortur á endurvinnsluúrræðum hér á landi skapar aukinn kostnað 
vegna flutnings á plasti erlendis til endurvinnslu.

 Tilkoma Úrvinnslusjóðs hefur gert söfnun og endurvinnslu á ýmsum 
plastefnum mögulega.



Plastmerkingar





Hreinleiki og flokkun á plasti
 Hreinleiki plasts til endurvinnslu skiptir miklu máli.  

 Óhreinindi í plastinu lækka verðgildi plasts og geta leitt til þess að 
plastið sé óhæft til endurvinnslu.

 Þegar safnað er saman plasti frá mörgum aðilum í sama bíl 
(heyrúlluplast t.d.) þá getur léleg flokkun hjá einum aðila eyðilagt 
farminn og þar með þá vinnu sem aðrir hafa lagt í góða flokkun.

 Flokkun og grófhreinsun á upprunastað er besti kostur.



Leiðbeiningar mikilvægar



Endurvinnsla á plasti hér á landi
 Vélbúnaður til endurvinnslu yfirleitt gerður fyrir meira magn en er til hér 

á landi.

 Nokkrar tilraunir hafa verið gerðar hér til að endurvinna plast frá grunni.

 Það eina sem hefur gengið þokkalega er endurvinnsla Plastprents á 
hreinum framleiðsluúrgangi.

 Framleiðsla á vörum (vegstikum o.fl.) úr endurunnu plastefni hefur einnig 
verið til staðar hjá nokkrum aðilum.  Oft blandað saman við „virgin“ efni.

 Tilraunir til endurvinnslu ennþá til staðar, bæði að kurla og þurrka 
plastfilmu og einnig að vinna olíu úr plasti.  Vonandi mun það skila 
árangri og auka endurvinnslu á plasti hér á landi.



Endurvinnsluferlar - PET
 PET drykkjarumbúðir hafa yfirleitt endursöluvirði erlendis en þegar 

markaðir eru erfiðir eins og núna þá getur t.d. litað PET fengið neikvætt 
virði.

 Flókinn endurvinnsluferill og slík verksmiðja þarf margfalt það magn sem 
fellur til hér á landi á ári.

 Ef verksmiðjan er fullkomin þá er hægt að fá út efni sem hægt er að nota 
aftur í PET flöskur.

 Algengara að búnar séu til flögur sem hægt er að bræða upp og spinna í 
þræði sem t.d. eru notaðir í flíspeysur.



PET endurvinnsla



Endurvinnsluferlar – plastfilma (PE)
 Endurvinnsla á filmuplasti er ekki eins flókinn og varðandi PET.

 Efnið er tætt niður, þurrkað, hitað og sett í þrýstipressu til að búa til 
töflur.

 Mikilvægt að plastið sé hreinsað fyrir endurvinnslu, nælonbönd t.d. fari 
ekki með heyrúlluplasti.

 Ef plastið er óhreint þá stíflast síur í þrýstipressu mjög hratt og afköst 
verða léleg.

 Rétt rakastig í plasti eftir þurrkun mikilvægt til að þrýstipressan virki vel.  
Það getur t.d. verið erfitt að þurrka strekkifilmu sem límist saman.

 Afurð eftir endurvinnslu er nothæf t.d. í litaða plastfilmu.



Endurvinnsla – veiðarfæri
 Veiðarfæri sem falla til í sjávarútvegi hér á landi má gróft skipta í PE efni 

(trollefni, grænt) og PA efni (nylon net í ýmsum litum og svört nót).

 PA efnið er mun verðmætara til endurvinnslu.  

 Bæði efnin geta farið í gegnum svipað endurvinnsluferli og venjuleg 
plastfilma.

 Hampiðjan byggði endurvinnslulínu fyrir veiðarfæri fyrir meira en 20 
árum síðan sem á síðustu 2 áratugum hefur skipt nokkrum sinnum um 
eigendur.  Þrátt fyrir ýmsar endurbætur þá hefur ekki náðst nægilega 
góður árangur í þessari vinnslu.

 Sá vélbúnaður núna staðsettur hjá Feng í Hveragerði.



Veiðarfæri, myndir
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Endurvinnsla – annað plast
 Að einhverju leiti flokkað hér en síðan flutt erlendis til endurvinnslu. 

 Kaupendur erlendis á plasti til endurvinnslu eru núna viljugri til að fá til 
sín blandaða plastfarma.

 Oft flokkað í sjálfvirkum vélbúnaði og þar með eykst mjög verðmæti 
plastsins.

 Markaður hér lítill og því hefur enginn ennþá a.m.k. séð sér hag í að fara 
út í sjálfvirka flokkun.

 Mikil hefð víða erlendis fyrir brennslu og orkuvinnslu.  Plast er orkumikið 
og því getur verið hagkvæmt að hafa plasti í bland við almennt 
heimilissorp í brennslu til orkuvinnslu (rafmagn, hiti).



Endurvinnsla – dæmi um efnisflokka
 Plast sem fellur til við niðurrif á tölvum og sjónvörpum.  

 Plastbrúsar sem ekki eru undan hættulegum efnum.  Bannað að 
flytja X merkta brúsa erlendis.  Getur orsakað innflutningsbann.

 Plastborðar sem t.d. notaðir eru til að binda utan um flutningskassa.

 Heimilisplast sem blanda má saman og flytja út til endurvinnslu. 

 Bílstuðarar og annað plast sem fellur til við niðurrif á bíl.  Fellur ekki 
undir Úrvinnslusjóð og því erfitt að fá jákvætt virði í þessum 
viðskiptum.



Hringrás plasts

 Plastefni almennt endurvinnanleg, spurning um hagkvæmni þess að 
safna, flokka og endurvinna.

 Miklar sveiflur á verði sem greitt er erlendis fyrir plast til 
endurvinnslu.

 Oftast er endurunnið plast nýtanlegt í vöru sem hefur lægri gæði en 
upprunalega plastið.

 Eigum að halda áfram að safna sem mestu af plasti og koma í 
endurvinnslu eða orkuvinnslu.



Takk fyrir!


