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Um Skilagátt 
 
Vestmanna Kommuna eigur og rekur Skilagátt. Skilagátt er bert ætlað til at taka ímóti smáum nøgdum av 
húsarhaldsburturkasti. 
 
Skilagátt hevur bingjur ella aðrar móttøkuskipanir til hesar bólkar: 
 

• burturkast at brenna 
• stórviður og plattar 
• papp 
• pappír 
• bleytt plast/vikluplast 
• glas 
• vøsk, kummur, keramik 
• blikk til nýggjárið 
• el-lutir 
• battaríir 
• ljósperur, neonrør og ljósrør 
 

• køli- og frystiútbúnaður 
• jarn og metal 
• gips 
• asbest, eternit 
• bjálving, glas, glasfibur og tilfar úr pvc 
• nótir, trol, gørn og trossar 
• spillolja 
• serliga dálkandi burturkast 
• patrónir, fýrverk, neyðrakettir o.l. 
• gras og urtagarðsleivdir 
• greinar og viðarbular 
 

 
Á Skilagátt er eisini ein bingja frá Dugna til innbúgv, brúkslutir o.a. 
 
Skilagátt er ikki ætlað til at taka ímóti stórum nøgdum av burturkasti t.d. húsaklædningum, vindeygum ella timbri. 
Húsarhald, sum hava tílíkt burturkast, verða biðin um at venda sær til IRF á tlf. 414243. 
 
Handlar og virkir annars skulu avtala síni ruskviðurskifti við IRF á tlf. 414243. 
 
Bilurin skal vera tómur til ásettu afturlatingartíðina. 
 
Burturkast má ikki setast uttan fyri portrið, tá ið Skilagátt er stongd. 
 
 
Tá ið ruddað verður heima 
Tað er týdningarmikið, at burturkastið verður skilt í nevndu bólkar, áðrenn tað verður fylt í bilin ella vognin. 
Um burturkastið verður koyrt í opnum bili ella viðfestisvogni, er tað týdningarmikið, at burturkastið verður 
fastspent ella net lagt útyvir, so tað ikki dettur ella fýkur úr lastini ella vogninum. 
Er ivi um, hvussu lutirnir skulu skiljast rætt, ber til at fáa vegleiðing á https://irf.fo/skiljiskjattan/ 
 
 
 
 
 
  

https://irf.fo/skiljiskjattan/
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Burturkast at brenna 

• Húsarhaldsburturkast, so sum matleivdir og blæur.  
• Annað burturkast, so sum timbur, flamingo, teppir, møblar, plast, plattar, dekk 

 
Tað, sum ikki fæst í húsarhaldsposan, sum IRF heintar hvørja viku, ikki kann endurvinnast, og ikki er dálkandi, 
skal koyrast í bingjurnar til burturkast at brenna. 
 
At gera heima 
Stórir lutir skulu takast sundur soleiðis, at teir ikki eru størri enn 1,2 m langir. 
Dekk: Felgan skal helst takast av til jarn- ella aluminiumendurvinning, áðrenn dekkið verður burturbeint. Vit taka 
tó eisini móti dekkum á felgu. 
 
Burturkast at brenna skal vera væl skilt, so at einki av hesum fer í: 
• Burturkast at endurvinna 
• Burturkast at tyrva 
• Serburturkast (Serliga dálkandi burturkast) 
• Lutir og evni, sum eru vandamikil fyri starvsfólkini og sum kunnu skaða ovnin hjá IRF, t.d. jarn, trýstfløskur, 

neyðbluss, fýrverk, patrónir, kemiskur lútur v.m.  
 
Spónir, dust, fjarðar og annað lætt tilfar skal koyrast í posa, sum bundið er fyri. Prikið hol á posan, soleiðis at 
hann ikki brestir, tá ið hann verður handfarin. 
 
Saltaður matur, so sum grind, fiskur, o.l., skal reinsast fyri salt, áðrenn tað verður koyrt í bingjurnar. 
Í samband við burturkast frá slaktinum skulu vembur tømast, áðrenn tær verða koyrdar í bingjurnar. 
 
Stórviður skal ikki latast í bingjurnar til burturkast at brenna, men í lastir til endamálið. 
 
 
Stórviður og plattar 
Viður, s.s. stórviður og plattar, skal sagast sundur, so viðurin í mesta lagi er 1,2 m langur, skulu koyrast í lastir, 
sum eru merktar til endamálið. 
Umsjónarfólkið ávísir, hvussu lutirnir skulu leggjast í lastina. 
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Papp 
Papp, eitt nú smáeskjur frá tannkrem- og maisflykrupakkum o.s.fr., pappeskjur, bylgjupapp og kartong skal í 
tann hvíta IRF-posan. Stórar pappeskjur skulu í bingjuna til papp. 
Um bleytt, klárt pakkiplast er í eskjuni, skal tað skiljast frá. Sí punktið um bleytt plast/vikluplast. 
 
 
Pappír 
Reint pappír, bløð, avísir, makulerað pappír, brævbjálvar, kopipappír osfr. skal í tann hvíta IRF-posan. 
Persónlig skriv skulu makulerast/rívast sundur, áðrenn tey verða latin til pappísendurvinning. 
Sera skitið papp/eskjur, eggjabakkar og djús- og mjólkapakkar skulu ikki í hvíta IRF-posan, men í burturkast at 
brenna. 
 
 
Hvíti posin 
Hvíti posin er til endurvinning av pappíri og pappi. IRF-bilurin heintar posan, tá ið hann er fullur. 
Hvíti posin skal ikki latast inn á Skilagátt. 
 
At gera heima 
Pappið skal skiljast, so at tað er so reint, sum gjørligt. Umbúnaður, eitt nú flamingo, bleytt plast og annað 
líknandi, skal tømast úr eskjunum, og eskjurnar skulu leggjast saman, so tær fylla sum minst. 
 
 
Bleytt plast/vikluplast 
Plastið er bleytt, tá ið tú kanst binda ein knút við tí. 
• Bløðruplast  
• Pakkiplast frá vøruplattur 
• Bleytt pakkiplast til møblar v.m. 
• Plast, sum bløð og lýsingar eru í 
• Tunnu kláru plastposarnir, tú fært í handlum til frukt 
• Bleyti plastpakkin í legodósum og øðrum spølum/vørum 
• Plast frá t.d. klædnavørum, tú keypir 
Plastið skal latast inn á Skilagátt. Umsjónarfólkið ávísir stað. 
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Glas 
Allar glasfløskur, drekkigløs og glaskrukkur kunnu latast inn á Skilagátt til endurvinning. 
 
At gera heima 
Glasluturin skal vera tómur og skolaður við vatni (tað er ikki er neyðugt at vaska lutin við sápu). Áskriftir 
(etikettir) kunnu vera á glaslutinum, og tað sama er galdandi fyri lok og proppar úr plasti, korki og metalli. 
 

Vøsk, kummur, keramikk 
Vøsk, kummur, keramik (t.d. brotnir tallerkar og koppar) kunnu latast inn á Skilagátt.  
Tilfarið verður tyrvt. Umsjónarfólkið ávísir stað. 
 

Blikk til nýggjárshaldið 
Blikk verða samlað inn til nýggjárshaldið. Blikkini skulu verða latin inn fyri seg, og tey skulu vera tóm og rein. 
Umsjónarfólkið ávísur stað. 
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El-lutir og káplar 
El-lutir eru t.d. amboð, leikur við battarí, fartelefonir, KT-útbúnaður, el-køksamboð. 
Smærri el-lutir skulu í tann reyða IRF-posan. 
Størri el-lutir skulu setast í rúmið á Skilagátt, sum er til endamálið. 
Tær stóru hvítvørurnar skulu koyrast í bingjurnar til jarn og metal. 
 
At gera heima 
Møgulig battarí skulu takast úr el-lutunum, áðrenn teir verða koyrdir á Skilagátt. Battarí skulu í reyða IRF-posan. 
Leidningar frá el-tólum, telefonleidningar, antennukáplar, installatiónskáplar osfr., skulu klippast av el-lutum og 
latast inn fyri seg.  
Møgulig stikk skulu takast av og latast inn fyri seg. 
Posi og filtur skulu takast úr dustsúgvarunum, pappír, hyllar og skuffur skulu takast úr kopimaskinunum, og 
printarapatrónir skulu takast úr printarunum, áðrenn hesir lutir verða koyrdir á Skilagátt. 
 

Battaríir 
Øll battaríir skulu í reyða IRF-posan. 
Til ber eisini at lata battaríir inn á Skilagátt. 
 

Ljósperur, ljósrør og neonrør 
Ljósperur skulu í tann reyða IRF-posan. 
Ljósrør og neonrør skulu setast í rúmið á Skilagátt, sum er til endamálið. 
 

Køli- og frystiútbúnaður 
Køliútbúnaður, so sum køliskáp, frystiskáp, frystiboksir og hitapumpur skulu latast inn á Skilagátt. 
Køli- og frystiútbúnaður skal tømast fyri mat áðrenn tað verður latið á Skilagátt. 
Umsjónarfólkið ávísir stað. 
 

Jarn og metal 
Í móttøkuskipanina til jarn og metal skal m.a. hetta: rein blikk og dósir, skrúvir, jarnspønir, motorlutir, takplátur, 
hegn, súkklur, radiatorar, komfýrar, tangar, lemmar, veirar, letir, rør, motorar (filtur skulu vera tikin úr og oljan 
tappað av).  
Saman við jarni skulu koyrast allar tær stóru hvítvørurnar, baðikør, oljufýringar o.t. – undantikin er køliútbúnaður, 
sí niðanfyri. Rein blikk skulu koyrast í jarnbingjuna, ímeðan skitin blikk, eitt nú tóm málingablikk o.t., skulu 
koyrast í bingjurnar til burturkast at brenna. 
 
At gera heima 
Jarn og metallir verða skilt í kopar, aluminium, rustfrítt stál og jarn, og skulu skiljast hvør sær. 
Um tað er møguligt, skulu stórir lutir boyggjast saman ella lutast sundur, soleiðis at teir fylla sum minst í bingjuni. 
 

Gips í smærri nøgdum 
Gips má undir ongum umstøðum brennast.Gips skal tyrvast atskilt fyri at umgangast at H2S 
(svávulbrinta) verður framleidd. 
Smærri nøgdir av gips kunnu latast inn á Skilagátt. Umsjónarfólkið ávísir stað. 
Størri nøgdir skulu samlast í stórsekkir/á plattar og tú gert avtalu við IRF um heinting. 
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Asbest, eternit í smærri nøgdum 
Asbest og eternit er sera vandamikið og skal vera væl innpakkað. 
Smærri nøgdir av innpakkaðum asbesti og eternitti kunnu latast inn á Skilagátt. Umsjónarfólkið ávísir stað. 
Størri nøgdir skulu samlast í stórsekkir/á plattar og tú gert avtalu við IRF um heinting. 
IRF hevur stórsekkir til asbest og eternit til keyps. 
 

Bjálving, glas, glasfibur og tilfar úr PVC í smærri nøgdum 
Smærri nøgdir av bjálving, glasfibur, og tilfar úr PVC (kloakkrør og dren) kunnu latast inn á Skilagátt. 
Umsjónarfólkið ávísir stað. 
Fyri at sleppa undan at bjálving fer á flog, skal hon vera innpakkað, tá ið hon verður latið inn á Skilagátt. 
Størri nøgdir skulu samlast í stórsekkir/á plattar og tú gert avtalu við IRF um heinting. 
 

Nótir, trol, gørn og trossar 
Privat skulu lata nótir, trol, gørn og trossar inn á Skilagátt. 
Skip og virkir, sum skulu burturbeina nótir, trol, gørn og trossar, skulu seta seg í samband við 
havnarumsjónarmannin á tlf. 770 120. 
 

Spillolja 
Spillolja og tungoljuevja skal latast inn á Skilagátt. Tangi er settur upp til endamálið. 
 

Serburturkast 
Vandamikið burturkast ella serliga dálkandi burturkast, sum ikki fæst í reyða IRF-posan, skal setast í rúmið á 
Skilagátt, sum er merkt til endamálið. 
Undir vandamikið burturkast koma størri ljósrør, lummalyktir, ljósperur, battarí, printarapatrónir, allur kemiskur 
lútur, plantu- og djóraeitur, kyksilvur, akkumulatorar, máling, trýstfløskur loysingarløgur, sýrur o.l. 
Leggið til merkis, at skitin, tóm málingablikk, málingarullur, penslar og oljufiltur skulu koyrast í bingjurnar til 
burturkast at brenna. 
 
At gera heima 
Løgurin, tvs. máling, loysingarløgur, sýrur o.l., skal helst vera í upprunaligum íløtum. Um hetta ikki ber til, skal 
løgurin vera í tøttum íløtum við greiðari áskrift um innihaldið. 
 

Patrónir, fýrverk, neyðrakettir o.l. 
Patrónir, krút, fýrverk, neyðrakettir/-bluss o.l. skal latast inn á Skilagátt. Umsjónarfólkið ávísir stað. 
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Gras og urtagarðsleivdir 
Gras og urtagarðsleivdir skulu koyrast í moldgoymsluna oman fyri kommunuhøllina. Tilfarið skal tømast úr 
sekkjunum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Greinar og viðarbular 
Greinar og sundurskorin trø kunnu latast inn á Skilagátt. Umsjónarfólkið ávísur stað. 
Tilfarið verður malið til flis, sum er til sølu, sí niðanfyri. 
 
Gevið gætur: Skøra, Fuchsia, japansk pileurt og nógv onnur plantusløg spreiða seg lætt og eru ringar at sleppa 
av við. 
Tað er umráðandi, at tit koyra hetta í sekkir, binda fyri og lata posarnar inn á Skilagátt at brenna. 
 
Søla av flis 
Flis til urtagarðin verður selt á Skilagátt. Avmarkað nøgd, og tí verður einans selt til fólk búsitandi í Vestmanna 
Kommunu. 
 
Møguleiki er at fara í Skilagátt við greinunum og fáa tær maldar til spønir, sum tú kanst endurnýta í havanum. 
Ein sekkur av spønum kostar 30 krónir. Spønir skulu gjaldast á Kommunuskrivstovuni ella umvegis bankan. 
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Bingjan hjá Dugna 
Hevur tú gamlar møblar, innbúgv, steintoy og tílíkt, sum tú vilt av við, men sum er ov gott at blaka burtur? So 
kanst tú stuðla arbeiðinum hjá Dugna og á hendan hátt eisini vera við til at hugsa um umhvørvið og minka um 
dálkingina. 
 
Á Skilagátt hevur Dugni eina bingju, merkta við búmerkinum hjá Dugna. Umsjónarfólkið vegleiðir. 
 
Tikið verður ímóti lutum, so sum brúkstingum, møblum, leikum, køkslutum, súkklum, 
hurðum, steintoyi, amboðum, barnaútgerð o.s.fr.  
Tikið verður ikki ímóti klæðum, bókum, sjónvørpum, teldum, køliskápum og øðrum stórum el-lutum. 
Millum 80 og 90 % av lutunum, sum verða latnir inn, verða endurnýttir til onnur at 
fáa gleði av. Á dugna gera tey smærri ábøtur og reingera lutirnar, sum seinni verða seldir í Tinghúsinum á Hjalla 
og í Klaksvík. 
 
 
Klæðir o.l. 
Góð og heil klæðir, brúktir skógvar og taskur kunnu koyrast í endurnýtslubingjurnar, sum Reyði Krossur hevur 
standandi uttan fyri Á-handilin. 


