
Burðarpokar úr plasti á Suðurlandi
Eftirfarandi kynning er unnin úr skýrslu eftir Elísabetu Björney Lárusdóttir, 
„Plastpokalaust Suðurland rit nr. I – Samantekt um burðarpoka úr plasti. 
Verkefnið tengist áhersluverkefninu „Plastpokalaust Suðurland“.





1 manneskja = 10 kg af plasti á 100 dögum1



✓ Plast er unnið úr olíu
✓ 1 kg. plast = 2 ltr. olía

✓ Meðal notkunartími plasts er 25 mínútur

✓ Brotnar niður á 100 – 500 árum 

✓ Brotnar niður í örsmáar plastagnir sem menga vatn og 
vistkerfi og berast að auki inn í fæðukeðju mannsins

✓ Tilgangslaus sóun á dýrmætum auðlindum





- Tekið af vef MacArthur Foundation



Heimildir; 
(EAUK, 2006)



• Áætlað er að hver íbúi innan ESB noti um 
198 einnota plastpoka á ári

• Áætlað er að hver Íslendingur noti að 
meðaltali um 200 einnota plastpoka á ári

Heimildir; 
UNRIC, 2015 
Burðarpokar úr Plasti, 2016



Íbúafjöldi: 27.528 manns

Hærra gildi (200 stk/mann): 5.505.600 stk.

Lægra gildi (100 stk/mann): 2.752.800 stk.

Áætlað árlegt magn af plastpokum frá íbúum Suðurlands





✓ ESB hefur gefið út tilskipun sem 
skuldbindur aðildarríki til að draga úr 
einnota plastpokum með hertum 
skilyrðum fyrir 2020 og aftur 2025

✓ Markmið:
▪ Fyrir árið 2020 noti hver einstaklingur ekki 

fleiri en 90 poka

▪ 2025; 40 pokar

✓ Eftir árið 2018 verður lagt bann á að 
gefa þunna einnota plastpoka innan 
ESB

✓ Ísland fylgir þessu sem aðili að EES-
samningi



✓ Lög um meðhöndlun úrgangs (nr.55/2003) eru 
ríkjandi lög á Íslandi þegar kemur að úrgangi

✓ Stefna umhverfis- og auðlindaráðherra í 
úrgangsmálum kemur fram í Saman gegn sóun 
sem gildir til 12 ára



Bætt nýting miðar að því að nýta allt til hins ítrasta og 
koma í veg fyrir að úrgangur myndist sem fer í urðun

Afþakka

Draga úr

Endurnýta/laga

Endurvinna

Molta

Zero Waste / lágmarka rusl í urðun 



LÍNULEGT HAGKERFI
„TAKE-MAKE-DISPOSE“

„Hráefnisupptaka - framleiðsla og notkun – urðun“

ORKA: Óendurnýtanleg s.s. kol, olía og gas

HRINGRÁSARHAGKERFIÐ
Lífkerfið: „MAKE-CONSUME-ENRICH“

Framleiðsla – notkun – auðga

Tæknikerfið: „MAKE-USE-RETURN“
Framleiðsla – notkun – skila 

ORKA: Endurnýtanleg s.s vatn, sól, vindur o.s.frv. 

ciruclar economylinear economy



• Stuðla að aukinni flokkun plasts með betri sorphirðu, 
kynningu, fræðslu, verðskrá úrgangs o.s.frv. 

• Sýnt fyrirmynd í verki og draga úr eða hætta með öllu 
kaupum á vörum sem eru í plasti – öflugur þrýstihópur á 
framleiðendur

• Koma upp Pokastöð í hverju samfélagi

• Fara í plastslaust átak og hvetja íbúa og fyrirtæki til 
samstarfs

• Sveitarstjórnarfólk er í þeirri stöðu að geta verið leiðandi í 
þessu starfi






