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Vistvernd í verki



Minnka notkun, nota aftur, 
endurnýta



Smyrja hringrásina



Óþarfa kaup



Óþarfa umbúðir



Magn umbúða



Efnainnihald og samsetning



Hvert fara umbúðirnar?
endurnotkun/nýting



Hvert fara umbúðirnar?
Sorpflokkun



Hvað hindrar?



Hvað er fólk að hugsa?

Efi

– Fer þetta örugglega í endurvinnslu, en ekki allt í
sama hauginn?

– Er það örugglega umhverfisvænna að senda dótið
utan og láta endurvinna það þar, en að urða það
hér?

– Það er ekki umhverfisvænt að þurfa að keyra að
móttökustað

– Eru hættuleg efni í endurunna klósettpappírnum 
sem fara á viðkvæma staði við notkun?

– Er glersalla blandað við endurunninn pappír, sem 
er mengar inniloft og er hættulegt við innöndun?



Hvernig náum við
markmiðunum?

Með því að
virkja..



Dagleg rútína byggir á vana



Hvernig breytist 
hegðun/vani?

Fræðsla – viðhorf – hegðun?

Reglur – hegðun – viðhorf?

viðhorf – fræðsla – hegðun – viðhorf - ...

Markhópar

Átök , herferðir og tíska?



Hvernig virkjum við?

Með hagrænum hvötum
Með umhverfisverkefnum
Með fyrirmyndum
Með fræðslu og áróðri
Með leikjum og keppni
Með félagsþrýstingi



Hvað þarf að passa?

• Að taka EKKI skref sem hægt er að upplifa 
sem skref til baka. (T.d. að blanda 
bylgjupappa og pappa saman við fernur.)

• Að nákvæmar upplýsingar séu til, til að sefa 
nagandi efasemdir.



Hvað má það kosta; 
Peningar og fyrirhöfn?

• Því meiri fyrirhöfn – þeim mun meiri 
fjárhagshvata þarf. 

Grenndargámar – sækja heim

• Kostir við að sækja heim: 
ríkari ábyrgðartilfinning (réttari flokkun), minni hætta á 
að óflokkanlegt sorp fari samanvið, sumum gæti 
dottið í hug að setja slíkt í grenndargáma, meiri skil, 
ekki þörf á eins miklu pláss inni í íbúðum – fólk 
skreppur oftar út með ruslið heldur en út í 
grenndargám.



Einfalt að flokka



Hver er framtíðarsýn mín 
fyrir árið 2020?

Hertar reglur um efnainnihald, samsetningu og 
magn umbúða. Fólk getur skilið eftir óþarfa umbúðir í
verslunum og haft með því áhrif á framleiðendur. 
Fólk forðast óþarfa innkaup og ofpakkaðar vörur. 

Endurnotkun verðu miklu meiri en nú er og til þess að
ná því markmiði verði settar reglur. Hvar er t.d. 
Tupperware pizzukassinn sem maður skilar um leið
og maður fær nýjan? 

Endurvinnslufarvegur verður kominn fyrir allan 
endurvinnanlegan úrgang, skil verða nálægt 100%
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