
GRENNDARSTÖÐVAR
Í GRÍMSNES- OG GRAFNINGSHREPPI

Á grenndarstöðvum í sveitarfélaginu er hægt að skila eftirtöldum úrgangsflokkum í endurvinnslu:

Gler
Glass

Best er að safna gleri á hverju 
heimili og fara svo með á 
grenndarstöðina sem er næst þér.

Málmar
Metal

Best er að safna málmum á 
hverju heimili og fara svo með 
á grenndarstöðina sem er næst þér.

Hvað flokkast sem málmur?

Málmlok af krukkum

Málmílát undan matvöru

Úðabrúsar

Metal jar lids

Metal cans e.g. soup cans 

Aerosol spray/dispenser

Lífrænt
Organic

Hvað má fara í tunnuna? 

Eldaðir kjöt- og fiskafgangar

Hrísgrjón og pasta

Notuð eldhúsbréf 

Kaffikorgur, kaffipokar og 
tepokar 

Grænmeti og grænmetishýði 

Egg og eggjaskurn 

Mjöl 

Brauð og kökur 

Afskorin blóm og plöntur

Ávextir og ávaxtahýði 

Cooked meat and fish 
leftovers 

Rice and pasta 

Used kitchen rolls 

Coffee grounds and bags 
and tea bags 

Vegetables and peel 

Eggs and eggshells 

Grain 

Bread and cookies 

Cut flowers and plants

Fruits and peel 

Dósir og flöskur
Bottles and cans

Skilagjaldsskyldar umbúðir

Deposit bevereage containers.

Pappír
Paper

Hvað má fara í gáminn? 

Bæklingar 

Bylgjupappi 

Sléttur pappír s.s. 
morgunkornspakkar 

Eggjabakkar 

Umslög og gluggaumslög 

Skrifstofupappír 

Hreinar mjólkurfernur 

Gjafapappír 

Dagblöð og tímarit

Brochures 

Corrugated cardboard 

Non corrugated cardboard 
e.g. cereal boxes, tissue 
boxes 

Eggtrays 

Envelopes with or without 
windows 

Office papers 

Clean milk container 

Gift wrapping paper 

Newspapers and magazines 

Plast
Plastics

Hvað má fara í gáminn? 

Plastfilma glær og lituð 

Plastbakkar 

Pokar utan af snakki 

Frauðplastsumbúðir 

Plastbrúsar s.s hreinsiefni 

Plastdósir s.s. skyr, ís, 
smurostur 

Plastumbúðir s.s. utan af 
kexi og sælgæti 

Plastflöskur s.s. sjampó og 
sósur 

Plastpokar 

Plastic wrappings, clear and 
coloured 

Plastic trays 

Snack bags 

Styrofoam containers 

Detergent plastic emballage 

Plastic cups e.g. yogurt 
cups, icecream containers, 
spreadable 

Plastic wrappings e.g. 
wrappings from candies 
and crackers 

Plastic containers e.g. bottles 
for shampoo and sauce 

Plastic bags 

Rusl
Waste

Hvað má fara í gáminn? 

Gúmmíhanskar 

Kveikjarar 

Bleyjur

Geisladiskar 

Límmiðar 

Einnota hanskar 

Pennar 

Tyggjó 

Litaðar servíettur 

Rubber gloves 

Lighters

Diapers

Compact discs 

Stickers

Disposable gloves 

Pens

Chewing gum 

Stained napkins 

Grenndarstöðvar eru við Vaðnesveg, Ásgarð, Úlfljótsvatn, Hraunborgir og Seyðishóla.

Gámastöð er við Seyðishóla. Sjá opnunartíma á www.gogg.is.


