
















Markmið SORPU

• Hringrásarhagkerfið kallar á umbyltingu og nýja nálgun á nánast öll 
viðfangsefni samfélagsins. 

• Forsendur þess að hverfa frá áframhaldandi, línulegri auðlindanotkun 
eru minni sóun, áframhaldandi nýting á verðmætum.

• SORPA gegnir lykilhlutverki við að styðja við þessa umbyltingu, í 
samvinnu við samfélagið allt.

• Það mikilvægasta sem við getum gert næst á eftir því að draga úr sóun 
er að finna þeim hlutum, sem þegar hafa verið framleiddir, 
framhaldslíf í fórum annarra. 

• Til að stuðla að þessu leggur SORPA áherslu á samstarf, nýsköpun og 
rannsóknir.



Við viljum samstarf

• Samspil SORPU og nýsköpunarsamfélagsins

• Staða SORPU í virðiskeðjunni er í sífelldri endurskoðun. Áhætta
eigenda með því að fara lengra í virðiskeðjunni.

• Hvar getum við tengt saman, stuðlað að því að verðmæti hjá einum
geti nýst öðrum, með eða án aðkomu SORPU?



SORPA í hringrásinni

• Móta endurvinnslugarð og hringrásargarð í Álfsnesi

• Samstarf við einkaaðila lágmarkar áhættu eigenda og stuðlar að
innleiðingu hringrásarhagkerfisins

• Verður til grænn hvati fyrir fyrirtæki til að koma upp grænni starfsemi

• Viljum stuðla að því að aðrir geti byggt upp viðskipti sín á milli

• Stuðningur við hringrásar, loftslags og sjálfbærniklasa fyrir sprota- og
nýsköpunarfyrirtæki



Álfsnes – skilgreint athafnasvæði 

Gott aðgengi

• Sundabraut tilbúin um 
2031

• Ný höfn í Álfsnesvík 
2023



Rækta svæðið upp með skógrækt og skapa fallegt og aðlaðandi útivistarsvæði 
sem myndi falla vel að grænni atvinnustarfsemi og endurvinnsluþorpi



Verkefni í vinnslu og skoðun

• GAJA

• Hátæknisorpbrennsla

• Móttöku- og flokkunarstöð í Álfsnesi

• Eldsneytisframleiðsla úr gasi

• Vökvagerð á gasi

• Umbreyting plasts í plast eða olíu

• Fita í lífdísil

• Jarðefnagarður





Græni klasinn við Köllunarklettsveg 1
• Heimili græna geirans

• Fyrirtækja á sviði hringrásar, loftslagsmála, sjálfbærni og fleiri

• 12.0000 fermetrar af skrifstofu-, verslunar- og atvinnuhúsnæði 

• Opnar 1. janúar 2023

• SORPA og Góði hirðirinn fyrstu leigjendur

• Fleiri fyrirtæki búin að festa sér pláss í klasanum

• Skapar frjóan jarðveg fyrir samvinnu græna geirans

• Klasastarfsemi reynst vel á Íslandi – Sjávarklasinn gott dæmi

• Einkaaðilar vaxa úr grasi á undirstöðum sem hið opinbera byggir




