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Forord 
 

Avfall Sør Husholdning AS har høsten 2015 gjennomført en plukkanalyse av husholdningsavfall i 

Avfall Sør sine eierkommune; Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne. Kirsten Leidal har vært 

prosjektleder og var dermed ansvarlig for planlegging og gjennomføring. Undersøkelsen foregikk i 6 

uker høsten 2015, i oktober og november. Resultatene i undersøkelsen vil bli brukt i arbeidet med ny 

avfallsplan, i anbudsprosessen for renovasjonstjenester og i andre prosjekter og planleggingsarbeid i 

årene fremover. 

Innhentingen av avfallet ble gjort av RenoNorden, og avfallet ble levert på Støleheia.  Avfall Sør 

Husholdning AS stilte lokaler og mannskap tilgjengelig på Støleheia Avfallsanlegg. 

Takk til alle som var med og bidrog til at undersøkelsen ble gjennomført. En spesiell takk rettes til de 

fem i arbeidslaget som sto på i 6 uker med god arbeidsmoral og godt humør! 

 

 

Kirsten Leidal 

29.04.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 (forsiden): Sortering av papp- og papiravfall  



5 
 

Sammendrag 

Bakgrunn 
For å undersøke hvor mye gjenvinnbart materiale som finnes i restavfallet, og undersøke renheten på 

bioavfall og papp/papir-avfall, er det vanlig å gjennomføre plukkanalyser av husholdningsavfall med 

jevne mellomrom. Slike analyser er nyttige for å se på forbruksendringer, kartlegge genererte 

mengder av de ulike avfallstypene og sammensetningen av avfallet. Forrige gang en slik undersøkelse 

ble gjort i Avfall Sør sitt område, var i 2011. Sorteringsperioden ble denne gangen begrenset til 6 

uker. Avfall ble hentet fra alle eierkommunene - Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne.  

Metode  
I 2005 utarbeidet Avfall Norge en veileder for plukkanalyse av husholdningsavfall. Denne veilederen 

ble fulgt i sorteringsundersøkelsen 2011, og Avfall Sør valgte derfor å benytte denne også i 2015.  

Hvilke avfallstyper ble undersøkt? 
Vi undersøkte bioavfall, papir og restavfall hentet hos husholdningene.   I tillegg ble det undersøkt 

sorte sekker med restavfall fra gjenvinningsstasjonene, samt en hel restavfallscontainer fra Støleheia 

gjenvinningsstasjon. 

Hvilke områder ble avfallet hentet fra? 
Det ble undersøkt avfall fra eneboligområder i Vennesla (Lomtjønn), Songdalen (Nodelandsheia), 

Søgne (Nygårdsheia/Linnebakken) og Kristiansand (Voie og Søm). Det ble også undersøkt 

husholdningsavfall fra blokkbebyggelse (Kobberveien) og fra borettslag med felles avfallsløsninger 

(Brattbakken). Restavfall fra nedgravde containere på Eide, Tangen og fra studentboliger ble også 

undersøkt 

 

 

 

  

Mengder avfall sortert høsten 2015 

 6202 kg bioavfall 

 8429 kg papir og papp  

 3491 kg restavfall 

 980 kg søppelsekker 

 558 kg restavfallscontainer  

- totalt 19.659 kg husholdningsavfall  

Det ble gjennomført sortering i 28 dager. 
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Hovedfunn 
 

1. Sorteringsundersøkelsen 2015 viser at gjennomsnittlig 1/3 av restavfallet er bioavfall. 
 

2. Ser vi på alt bioavfall som kastes i både grå, brun og grønn dunk, kaster vi 
gjennomsnittlig 96 kilo med bioavfall pr person pr år. Av dette kaster vi ca 50 kilo pr 
person i brun dunk, resten går i restavfallet eller i grønn dunk. Dette betyr at nesten 
halvparten av alt bioavfall vi kaster, kastes feil. 
 

3. Av de 96 kiloene, er ca 70 kilo matavfall.  
 

4. De som legger bioavfall i brun dunk, er flinke. Feilsortering i brun dunk er på bare 
2,8% (3,7% i 2011) 
 

5. Den totale papirmengden minker. Dette er i tråd med trenden over hele landet. 
 

6. De som legger papp og papir i grønn dunk, er flinke. Feilsortering i grønn dunk på 
bare 1,5% (1,7% i 2011) 
 

7. Ser vi på alt papp- og papiravfall som kastes i både grå, brun og grønn dunk, havner 
75 % i grønn dunk og blir gjenvunnet. I gjennomsnitt er det dermed 25 % av papiret vi 
kaster, som kastes feil og som kunne ha blitt gjenvunnet til for eksempel ny kartong 
eller emballasje. 
 

8. Ut fra sorteringsundersøkelsen 2015 beregner vi at 450 tonn metallemballasje og 840 
tonn glassemballasje ikke blir gjenvunnet. Dette kastes hovedsakelig i grå dunk, men 
også noe i brun og i grønn dunk.  
 

9. Ut fra sorteringsundersøkelsen 2015 beregner vi at hele 3000 tonn med 
plastemballasje kastes feil. Mye av dette kunne vært skylt og sortert ut og levert på 
returpunkter eller på gjenvinningsstasjoner.  
 

 

Foto 2: Plastemballasje i restavfallet som kunne være gjenvunnet 
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Bioavfall – brune dunker 

 

 Reduksjon i feilsorteringsprosent i bioavfallet i 2015, ift 2011: Gjennomsnittet er 2,8 mot 

3,7% i 2011. 

 I 2006 var det 0,04 % glass i bioavfallet. I 2011 var det økt til 0,13 %, men i 2015 var det igjen 

nede på et lavt nivå: 0,06% 

 Oppskalerer vi dette, er det om lag 3,7 tonn med glass som hvert år havner i brun dunk, og 

mye av dette kommer videre inn i komposteringsanlegget. 

 

 

 

 

 

Papp og papir – grønne dunker 

 

Fraksjon Lesestoff Bølgepapp Papp- og 
papiremballasje 

Drikke-
kartonger 

Annet 
papir 

Annet 
avfall 

2006 89,4 %   4,4 % 3,0 % 2,6 % - 0,5 % 

2011 74,6 %   8,0 % 7,7 % 2,8 % 4,7 % 1,8 % 

2015 71,4 % 10,4 % 8,5 % 3,4 % 4,7 % 1,5 % 

Tabell 1: Fordeling av avfallstyper i papp- og papiravfallet, samlede tall 

 

 

 I 2006 utgjorde "lesestoff" 89,4 % - nå er den på kun 71,4 %. Denne tendensen er lik over 

hele landet, og er først og fremst forårsaket av at folk leser mer nettaviser nå enn før.  

 Bølgepapp er økt fra 4,4 % i 2006 til 10,4 % i 2015 

 Feilsorteringen er litt mindre nå enn i 2011 – fra 1,8 % til 1,5 % i 2015. Folk er flinke til å legge 

riktig avfall i grønn dunk! 

 

 

 

 

 

 

 

98,5 % av avfallet  i papp- og papirbeholderen  er riktig sortert. 

 

 

97,2% av bioavfallet er riktig sortert.  
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Restavfall – grå dunk: 

 

 

 Samlet bioavfall (matavfall, hageavfall og tørkepapir) er i 2015 34 % mot 36,25 % i 2011 og 

28,9 % i 2006 Variasjonen mellom områdene er relativt stor. 

 Plastemballasje (myk og hard emballasje) er på 18,1 % mot 15,8 % i 2011 

 25 % av papp og papir kastes feil – 11,4 % av restavfallet består av denne avfallstypen  

 Glassemballasje i restavfallet er økt kraftig de siste fire årene fra 2,7 % i 2006 til 3,9 % i 2011 

og til 5,1 % i 2015. Dette utgjør over 800 tonn med glassemballasje som kunne ha blitt 

gjenvunnet, dersom det hadde blitt levert i glassigloer. 

 Metallemballasje i restavfallet har hatt en svak økning fra 1,5 % i 2006 til 2,6 % i 2011, og til 

2,7 % i 2015.  

 Teoretisk sett kunne nærmere 2/3 av avfallet i grå dunk, vært gjenvunnet, dersom 

befolkningen hadde vært flinkere til å sortere riktig.  

 

 

 

Figur 1: Fordeling av avfallstyper i restavfallet  
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Innledning 
Målene med undersøkelsen var følgende: 

 

• Undersøke renhet på  ulike avfallstyper  

• Undersøke feilsortering i ulike beholdere 

• Forskjeller mellom boligtyper/ boligområder  

• Utvikling over tid  

 

Avfall Sør Husholdning (ASH) henter avfall fra kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne  og 

Vennesla. Til sammen har vi en kundemasse 40.000 abonnenter, som tilsvarer 120.000 personer. 

Tidligere har vi sett forskjeller mellom ulike boliger, og vi ønsket å undersøke dette i år også. Dette er 

mer interessant enn å se på eventuelle forskjeller mellom kommunene. Det ble bare tatt ut én prøve 

fra hver av omegnskommunene til Kristiansand, og det var fra eneboligområder. Kun én prøve er for 

lite for å kunne representere hele kommunen. Vi har derfor valgt å skille på boligtyper i stedet for 

kommuner i denne undersøkelsen. 

I ASH sitt område er det henteordning for Papp/papir, bioavfall og restavfall. Kundene kan bringe 

plastemballasje, glassemballasje og tøy til returpunktene (70 stk), eller ta det med til 

gjenvinningsstasjonene (4 stk med 63 timers åpningstid pr uke). I løpet av sorteringsperioden 

undersøkte vi også noe restavfall fra gjenvinningsstasjonene.   

 

 

Foto  3: Restavfall fra Nodelandsheia 
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Arbeidskraft 
 

ASH benyttet seg både av direkte prosjektansatte og av innleie via Manpower for arbeidskraft. De to 

vi lønnet direkte, var Moses Williams (ca 80%) og Elise Smith Erklev (50%). Didrik Kyllo, Mats Fredrik 

Floer og Jarle Håvard Løvås jobbet 100% via Manpower. 

Arbeidsleder de dagene prosjektleder ikke var til stede var Elise Smith Erklev. Prosjektleder og 

arbeidsleder 50 % av dagene, var Kirsten Leidal. 

Staben på disse fem + prosjektleder gjennomførte nesten all sorteringen. En dag var en ansatt i ASH 

med, og en annen dag var en ungdom med og jobbet for Operasjon Dagsverk (KKG). Evaluering av 

prosjektet i forhold til arbeidsmiljø og tilrettelegging ble gjort.  Prosjektperioden ble avsluttet med 

omvisning på Returkraft for de som hadde vært med på sorteringen. 

 

 

Foto 4: Oversiktsbilde over sorteringshallen 
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Taushetserklæring 

De innleide sorteringsarbeiderne skrev under på taushetserklæring før prosjektoppstart. Disse er 

lagret hos prosjektleder. 

HMS 

HMS-rutiner ble gjennomgått før undersøkelsen og underveis – se vedlegg. Det ble kjøpt inn 

verneutstyr til alle som sorterte. Det var påbudt med vernesko, dress, gummihansker, og 

nitrilhansker. Friskluftsmaske med filter ble tilbudt de som ønsket det. Disse ble bare delvis brukt. 

Garasjeporten var stort sett åpne, og luftingen var god. Alle var nøye med hygiene, og håndvask ble 

omhyggelig gjennomført flere ganger i løpet av dagen. Ingen fravær pga sykdom. Ett avvik – se 

vedlegg.  Nødvendig utstyr for gjennomføring av sorteringsundersøkelsen - se vedlegg 3. 

Vaksinering 

Vaksinering for Hepatitt A og Hepatitt B av de som skulle sortere, ble startet før oppstart. 

Bedriftshelsetjenesten utførte dette, og fulgte opp med flere runder med vaksine, slik at alle var 

fullvaksinert et lite stykke inn i perioden.  

Utstyr 

Alt nødvendig utstyr ble skaffet på forhånd – mesteparten kunne brukes om igjen fra undersøkelsen i 

2011. Se vedlegg. 

 

Foto 5: Bruk av krafser, kniver og feiebrett ved sortering av bioavfall 
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Gjennomføring 

Metodikk 

Avfall Norge laget i 2005 en veileder for plukkanalyser av husholdningsavfall. Den har som 

utgangspunkt at det tas ut prøver fra populasjonen som skal være mest mulig representative. I denne 

undersøkelsen er det valgt å bruke metode 3 (henvisning kap 5.11): uttak av samleprøver - sortering 

av lass fra ulike strata. I løpet av arbeidet med rapporten ble prosjektleder klar over at veilerederen 

har blitt revidert (2015), men undersøkelsen følger originalutgivelsen i 2005. 

I denne undersøkelsen ble det bare undersøkt avfall fra Avfall Sør Husholdnings abonnenter. I 

motsetning til tidligere år, da ASH har invitert de andre renovasjonsselskapene på Agder til å være 

med. Vi undersøkte både restavfall, papp- og papiravfall og bioavfall. Alt avfallet ble hentet hjemme 

hos husholdningene på vanlige tømmedager. I tillegg ble noe restavfall fra gjenvinningsstasjonene 

gjennomgått. 

Veilederen anbefaler 3 ulike nivåer av detaljeringsgrad på undersøkelsen. Som tidligere år, ble det 

valgt et høyt detaljeringsnivå, nivå 3, og vi sorterte i 23 avfallstyper - se vedlegg. I motsetning til i 

2011, hadde vi i år bare én type glassemballasje – vi skilte ikke mellom matglass- og 

drikkeglassemballasje. Finfraksjonene som lå igjen på bordet etter hver sorteringsrunde, ble fordelt 

på de fraksjonene det var mest av. 

Innsamling 

Det ble laget en detaljert plan for hva slags type avfall som skulle hentes fra hvert område hver dag, 

hvem som var kontaktperson hver dag, og hvem som skulle sortere hver dag. Undersøkelsen varte i 6 

uker.  

Alle lass som ble levert til undersøkelse, kom fra  80 husstander. Renovatøren fikk utdelt veier i et 

definert boligområde, og tømte beholderne i dette området inntil 80 beholdere var tømt. Disse 

veiene var de samme som i sorteringsundersøkelsen 2011. Deretter ble renovasjonsbilen kjørt til 

Støleheia. Bilen ble veid inn og ut, og lasset ble tømt på golvet i verkstedhallen. Avfallet ble lagt oppå 

sorteringsbordet ved hjelp av spader. 

Etter at avfallet var sortert og veid, ble det lagt i en 8 kubikkmeters container som stod like utenfor 

verkstedhallen. Hjullastere på Støleheia ble brukt flere ganger pr dag for å "riste" avfallet i 

containeren lenger bak, tømme containeren og til sist å kjøre bort det avfallet vi ikke rakk å sortere. 

EE-avfall og farlig avfall ble tatt ut hver dag og levert på gjenvinningsstasjonen. Restavfallet ble kjørt 

bort i en stor 30 m3 container. På dager med sortering av bioavfall, ble bioavfallet levert til 

kompostanlegget etter sortering og veiing. På dager med sortering av papp og papir ble disse 

fraksjonene lagt i en stor container som ble kjørt til Mjåvann sammen med papp  og papir fra 

gjenvinningsstasjonen.  

Uttak av representative prøver 

Som regel var lassene med restavfall så store at vi ikke rakk å sortere alt på en arbeidsdag. Vi delte 

derfor lasset som var tømt på golvet i verkstedhallen, inn i 4 hauger. Dette ble gjort visuelt, og det ble 

brukt spader for å løfte avfallet i delhaugen fra golvet og opp på sorteringsbordet. Etter ca 1-1,5 time 

stoppet vi, sorterte ferdig på bordet, og veide alt. Deretter startet vi på haug nr 2 (som regel da på 
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andre siden av storhaugen). På denne måten vil en få med den naturlige variasjonen i lasset - og få 

med både begynnelsen av ruta, midten av ruta og slutten av ruta.  

Bioavfall og papp/papir rakk vi som regel å fullføre sortering av. De avfallstypene ble ikke delt opp på 

samme måte. 

Sortering 

Avfallet ble sortert i 23 avfallstyper med en gang - vi hadde ingen grovsortering med påfølgende 

finsortering. Det siste bøsset som var igjen på bordet før hver hovedveiing, ble fordelt på de 3-4 

største avfallstypene. 

 

Foto 6: Renovasjonsbilen tømmer avfallet på golvet i verkstedhallen hver morgen 

  

Foto 7: Sortering av søppelsekker fra gjenvinningsstasjon 
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Resultater 
 

Det ble sortert 6202 kg bioavfall, 8429 kg papir og papp, 3491 kg restavfall, 980 kg 

søppelsekker, 558 kg restavfallscontainer, - totalt 19.659 kg husholdningsavfall. Det ble 

gjennomført sortering i 28 dager. 5 eneboligområder, 2 borettslagområder og 3 områder 

med nedgravde beholdere ble undersøkt. Tallene er ikke vektet. I hvert område er det 

hentet avfall fra 80 hus, eller fra tilsvarende boenheter der det er fellesløsninger. 

Bioavfall – brun dunk 

Det ble undersøkt bioavfall (brun dunk) fra 9 områder. Følgende avfallstyper regnes som 

"korrekt sortert" i bioavfall: matavfall, hageavfall, tørkepapir/servietter, papp- og 

papiremballasje, bølgepapp, lesestoff, annet papir, treavfall. Noen ganger var det vanskelig å 

skille mellom matavfall og hageavfall, f.eks. epler. Andel hageavfall vil variere med året. Som 

vist i tabell 2, er feilsorteringen lavere nå enn tidligere. De som sorterer ut matavfall, er 

flinke. Lite annet kommer i brun dunk. Avfallet fra brun dunk skal komposteres, og det er 

veldig viktig at ikke det er forurensning i dette. 

Mengden bioavfall fra Brattbakken og Kobberveien var ganske liten i forhold til de fleste 

andre områdene, så tallene her er noe mer usikker enn for de andre områdene. 

 

Fordeling av avfallstyper i brun dunk 

63 % 

33 % 

1 % 
0 % 

1 % 0 % 1 % 
0 % 

0 % 0 % 0 % 1 % 

                                     Avfallstyper i bioavfallet 
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Tabell 2 viser feilprosenten i de ulike områdene i 2006, 2011 og i 2015. Grønn farge angir 

lavest feilprosent, mens rød farge angir den dårligste sorteringen. Gjennomsnittet i 2015 var 

2,8 % feilsortering.  

Område Feilsortering 
2006 i prosent 

Feilsortering 
2011 i prosent 

Feilsortering 
2015 i prosent 

Voie 3,08* 2,06 1,7 

Søm - - 1,2 

Nodelandsheia 2,0* 6,21 3,8 

Stausland 0,8* 2,01 3,2 

Lomtjønn 0,7* 4,28 2,1 

Brattbakken 4,64 2,25 4,2 

Kobberveien 0,78 5,38 3,5 

Eide - - 2,2 

Tabell 2: Feilsortering i bioavfallet 2006, 2011 og 2015.  

*) Ikke samme boligområde, men samme boligstruktur - dvs etablerte eneboliger 

 

Figur 2: Feilsortering av bioavfallet, i prosent 
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Foto 8 og 9: Bioavfall fra Voie og fra Nodelandsheia. Stor forskjell i andel hageavfall. 

 

 

 

 

 

Hovedproblemet med uønsket avfall i bioavfallet er glass. Glass knuses i 

komposteringsprosessen og ødelegger jordproduktene og komposten som Avfall Sør 

Husholdning AS produserer og selger videre. Det er gjennomsnittlig 0,06 % glass i det 

undersøkte bioavfallet, litt lavere enn for fire år siden. I tre av områdene ble det ikke funnet 

glass i det hele tatt (Søm, Lomtjønn og Kobberveien). På Nodelandsheia ble det funnet i 

underkant av 3 kg glass i et lass på 1200 kg bioavfall.  

  

Foto 8 og 9: Glassemballasje og metallemballasje i bioavfall fra Nodelandsheia 

Størstedelen av feilsorteringen i bioavfallet består av 

plast, papp/papir, bleier. 
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Figur 2: Dette finner vi av forurensning i bioavfallet 

Det har tidligere vært mye plast i bioavfallet. Dette har utgjort opp mot halvparten av 

feilsorteringen. I 2015 ser vi at plastemballasje utgjør 35 % av feilsorteringen, så det er en 

bedring fra tidligere. Matrester ble skrapt av plasten, men den ble ikke vasket, slik at 

andelen plast er i virkeligheten noe mindre enn det som vises her. Plast er ikke så 

problematisk for komposteringsprosessen fordi mye av den blir fjernet gjennom sikting. 

Bleier og bind er det også noe av – det utgjør 0,4 % av totalvekta av bioavfall. 

 
Foto 10: Sortering av bioavfall 
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Foto 11: Døde dyr som ikke begraves eller leveres til veterinær, skal i grå dunk, ikke i brun! 
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Papp og papir 

Avfall fra papp- og papirbeholdere ble kun undersøkt i ti områder – fem eneboligområder, to 

borettslagområder og tre områder med nedgravde beholdere Den største fraksjonen er 

lesestoff - dvs blader, aviser, bøker og reklame. Den utgjør nå 71,4 %, en nedgang fra forrige 

undersøkelse (74,7 %). I 2006 var dette tallet 89,4 %. Drikkekartonger utgjør 3,4  %, mens 

bølgepapp og  papp/papiremballasje utgjør hhv 10,4 % og 8,5 % hver. Annet papir 

(konvolutter, utskrifter, makuleringspapir mm) fraksjonene var 4,7 %, likt som forrige gang. 

Over hele landet ser vi at det produseres mindre papiraviser, og det gjenspeiles i innsamlet 

papp og papir fra husholdningen. 

Tallene er ikke vektet etter befolkning. Det er hentet avfall fra 80 dunker, eller fra 

tilsvarende befolkningsmasse for de som har fellesløsninger. Lassene fra UiA og fra Tangen 

var små i forhold til de andre, og tallene herfra er dermed noe mer usikre enn fra de andre 

områdene. 

Som vi ser på figur 6, er det lite forurensning i grønn dunk. De som sorterer papp og papir, 

gjør det meget bra. Noen slenger dessverre oppi en restavfallspose i grønn dunk, eller legger 

plastposer med aviser og blader oppi – dermed får vi litt forurensning. Vi ser at det er ytterst 

små mengder med bioavfall, plastemballasje, glassemballasje og bleier/bind. Se figur 4 som 

viser fordeling av avfallstypene i grønn dunk og figur 5 som viser forskjellene mellom ulike 

boområder og forurensning i grønn dunk. 

 

 

Figur 3: Avfallstyper i grønn dunk 
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Figur 5: Feilsortering i grønn dunk i eneboliger, borettslag og nedgravde beholdere. 

 

 

  

Drikkekartonger - kubbete. 

Alle dager med sortering av papp og papir, ble kubbete drikkekartonger telt. En kubbe består 

av en kartong med minst 6 kartonger brettet og stappet oppi. Følgende resultater ble 

funnet: 

Område Mengde kilo 
sortert 

Antall kartongkubber 

Voie 986 103 

Søm 1118 92 

Stausland 973 38 

Vennesla 743 40 

Nodelandsheia 986 33 

Brattbakken  1039 29 

Kobberveien 809 38 

Eide 975 15 

UIA 382 22 

Tangen 418 7 

Tabell 3: Antall kubbede drikkekartonger i papp- og papiravfallet 
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Foto 12: Sortering av papp og papir fra Kobberveien. De fleste drikkekartongene ligger løst.  
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Restavfall 

Som tidligere år, var en av hovedhensiktene med undersøkelsen å finne ut hvor mye avfall 

som kunne ha blitt materialgjenvunnet, men som blir kastet i restavfallet. Ved forrige 

undersøkelse så vi at rundt en tredel av restavfallet bestod av bioavfall.  

Undersøkelsen i 2015 bekreftet det vi trodde – at befolkningen i våre fire kommuner slurver 

en del med sorteringen, selv om de har et godt tilbud for å levere bioavfall og papp/papir 

hjemme, samt mange returpunkter og gjenvinningsstasjoner der de kan levere annet avfall 

til materialgjenvinning. Den brune dunken til en gjennomsnittsinnbygger i våre kommuner 

består fremdeles av 1/3 bioavfall, som skulle vært lagt i brun dunk – 37 % i 2011 og 34 % i 

2015. Det er også 18,1 % plastemballasje, som kunne vært brukt som råstoff til nye 

plastprodukter – 16 % i 2011. 11,4 % av restavfallet består av papp og papir, og 5,7 % er 

tekstiler. Disse tekstilene kunne vært brukt på nytt eller som fyllstoff til tepper og madrasser. 

Nærmere 75 % av restavfallet kunne teoretisk sett blitt materialgjenvunnet. I praksis er mye 

av emballasjen så tilgriset at dette ikke er mulig.  

 

 

Figur 4: Fordeling av avfallstyper i restavfallet 2015, gjennomsnitt, i prosent 
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Figur 5: Fordeling av avfallstyper i restavfallet 2011, gjennomsnitt, i prosent 

 

 

Figur 6: Fordeling av restavfall på boligtyper 
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tydelig når det gjelder bioavfall. Studentene på UIA har over 45 % bioavfall i sine 

restavfallsbeholdere. Lasset herfra var imidlertid veldig lite i forhold til de andre stedene, så 

usikkerheten rundt dette tallet er stort. 

 

 

Restavfall fra gjenvinningsstasjonene 
 

Det ble sortert restavfall fra gjenvinningsstasjonene i fire dager – tre dager med kun søppelsekker fra 

restavfallscontaineren, og en dag med en hel container. 

  Bioavfall Tekstiler Plastemb. Metallemb. Papir/papp 
EE+farlig 
avfall Glassemb. Annet 

Sørlandsparken 7,4 30,0 11,8 0,9 10,4 2,4 3,6 33,4 

Støleheia 14,8 22,2 14,8 4,5 10,5 4,5 3,3 25,5 

Mjåvann 10,8 32,9 7,0 0,4 19,6 3,1 0,8 25,4 

Restcontainer 
Støleheia 2,6 10,2 4,6 0,0 13,2 6,5 0,0 63,0 

Tabell 4: Restavfall på gjenvinningsstasjonene 

Som vi ser, skiller dette restavfallet seg mye fra det vanlige restavfallet vi kaster hjemme. Det er mye 

mindre bioavfall, og mye mer tekstiler og «annet». Under «annet» går bl.a. gips, betong, murstein, 

sko, vesker, brettspill, plastleker mm.  

I sekkene fra Mjåvann var det tre fulle søppelsekker med flott mat direkte fra butikk, som ikke var 

gått ut på dato – sandwicher, boller, tolvøres, mm. 
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Figur 7: Forskjeller mellom gjenvinningsstasjonene 

 

 

Foto 13: Sortering av søppelsekker fra gjenvinningsstasjon 
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Hvor mye kaster vi pr år? 
Resultatene fra sorteringsundersøkelsen 2015 kan brukes til å finne ut hvor mye vi kaster av 

de ulike avfallstypene pr år. I 2015 samlet Avfall Sør Husholdning inn 6216 tonn bioavfall, 

5385 tonn papp/papir og 16.179 tonn restavfall fra husholdningene. For innsamlede 

mengder i 2011-2014, se årsrapport for de respektive årene. 

Dersom vi forutsetter at sorteringsundersøkelsen gir et representativt bilde av våre 

abonnenter, kan vi oppskalere funnene som beskrevet under: 

Bioavfall – i hvilke dunker kaster vi det? 

 

 

Figur 8: Mengde innsamlet bioavfall per år fra grønn, brun og grå dunk 

Mengden innsamlet bioavfall er ganske konstant fra år til år, men i 2015 var det en liten 
reduksjon. Som vi ser, kastes nesten halvparten av alt bioavfallet som samles inn i brun 
dunk, grå dunk, grønn dunk, hytterenovasjon og nedgravde beholdere, i feil dunk. Her har vi 
en kjempemulighet for å forbedre materialgjenvinningen vår. Enda mer målrettet 
informasjon om hva bioavfall er og hvor det skal kastes er trolig et satsingsområde som vil gi 
resultater for både økonomi og materialgjenvinningsprosent. 
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Papp og papir – hvor mye har vi av det og hvor kaster vi det? 
 

 

Figur 9: Mengde innsamlet papp og papir per år fra grønn, brun og grå dunk 
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papir kastes i riktig dunk, men også når det gjelder papir/papp, har vi et potensiale for bedre 
kildesortering og dermed høyere materialgjenvinning. ¼ av papiret vi kaster, blir ikke 
gjenvunnet. Dersom befolkningen blir flinkere til å kaste alt papp og papir i grønn dunk, vil 
kostandene til Returkraft reduseres og materialgjenvinningen økes. 
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Figur 10: Mengde feilsorterte avfallstyper i grønn dunk i 2014 
 

 
Foto 14: Det er store mengder papp og papir som skal finsorteres i løpet av en dag.  
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Elektrisk og elektronisk avfall, samt farlig avfall – hvor mye kastes feil? 
 

 
 
Figur 11: Mengde innsamlet EE-avfall per år fra grønn, brun og grå dunk 
 

Sørlendinger er flinke til å levere inn EE-avfall og farlig avfall til godkjente mottak. Men i 

undersøkelsen fant vi dessverre en del EE-avfall og farlig avfall. I rapporten er disse to 

avfallstypene slått sammen, men de er registrert hver for seg i undersøkelsen. I gjennomsnitt 

er det 1,6 % EE-avfall + farlig avfall i restavfallet som er samlet inn fra husholdningene. 

Oppskalerer vi dette, blir det rundt 260 tonn som skulle vært levert inn for gjenvinning og 

forsvarlig destruksjon. I tillegg kommer det som blir kastet i restavfallet på 
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Foto 15: EE-avfall i restavfall fra Nodelandsheia 

Plastemballasje – hvor stort er potensialet for gjenvinning? 

I brun dunk er det 0,94 % plastemballasje. Dette tilsvarer rundt 60 tonn plast i bioavfallet pr 

år. I den grønne dunken utgjør plastemballasjen 0,3 %, noe som pr år utgjør 17-18 tonn. I 

restavfallet er det 18,1 % plastemballasje, noe som utgjør i underkant av 3000 tonn med 

plastemballasje pr år. Mye av dette kunne vært resirkulert til nye plastprodukter. Den reelle 

mengden er noe lavere, siden plastemballasjen ikke er vasket. 

 

Figur 12: Mengde innsamlet plastemballasje per år fra grønn, brun og grå dunk 
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Glassemballasje – hvor stort er potensialet for gjenvinning? 

I brun dunk er glassprosenten på 0,06. Dette tilsvarer rundt 4 tonn glass i bioavfallet pr år. I 

den grønne dunken utgjør glassemballasjen 0,2 %, noe som pr år utgjør 12-13 tonn. I 

restavfallet er det 5,1 % glassemballasje, noe som betyr over 800 tonn med glassemballasje 

pr år. Dette medfører at rundt 830-860 tonn glassemballasje havner andre steder enn i 

glassigloene. 

 

 

Figur 13: Mengde innsamlet glassemballasje per år fra grønn, brun og grå dunk 

 

 

Foto 16: Glassemballasje i restavfall fra Nodelandsheia 
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Metallemballasje – hvor stort er potensialet for gjenvinning? 

I brun dunk er metallprosenten på 0,07. Dette tilsvarer rundt 4,5 tonn metallemballasje i 

bioavfallet pr år. I den grønne dunken utgjør metallemballasjen 0,16 %, noe som pr år utgjør 

8-9 tonn. I restavfallet er det 2,7 % metallemballasje, noe som betyr over 430 tonn med 

metallemballasje pr år. Dette medfører at rundt 450 tonn metallemballasje havner andre 

steder enn i glass/metalligloene. 

 

Figur 14 Mengde innsamlet metallemballasje per år fra grønn, brun og grå dunk 

 

Foto 17: Metallemballasje i bioavfall fra Nodelandsheia  
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Tekstiler – hvor stort er potensialet for gjenvinning? 

Det kastes mye tøy og andre tekstiler i Norge. Vi fant at 5,7 % av innholdet i grå dunk, er 

tekstiler. Dette utgjør over 920 tonn pr år i våre fire kommuner. Også ødelagte tekstiler kan 

brukes om igjen, enten til ombruk, eller som fyllstoff i tepper og madrasser.  

 

 

Figur 15: Mengde innsamlet bioavfall per år fra grønn, brun og grå dunk 

 

 

Foto 18: Tekstiler i restavfall fra Nodelandsheia 
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Vedlegg 
 

Prøveområder 
 

Navn på 
område i 
undersøkelsen 

Kommune Adresse Boligtype Befolkning 

Søm Kristiansand Haumyrveien 
Bukken bruse vei 
Rødhette 
Tommeliten vei 

Eneboliger  

Voie Kristiansand Andøyfaret  
Gamle Andøyvei 
Hammerstien 
Hammerveien 
Voie 
Gamle Andøyvei 

Eneboliger  

Stausland Søgne Geiteråsen 
Nygårdsheia 
Doktor Rhodes V 
Støbakken 
Linnebakken 

Eneboliger  

Nodelandsheia Songdalen Svalåskjerran 
Svalåsryggen 
Lonebakken 

Eneboliger  

Lomtjønn Vennesla Løvsangervegen 
Erleveien 
Lerkevegen 
Måltrostvegen 
Nordli 

Eneboliger  

Brattbakken Kristiansand Kantarellstien 
Morkelstien 
Musseronstien 

Borettslag, felles 
dunker 

 

Kobberveien Kristiansand Blokkene Blokker, felles 
dunker 

 

Eide Kristiansand Nedgravde på Eide og 
Justneshalvøya 

Eneboliger, felles 
nedgravde 
dunker 

 

UIA Kristiansand Studentboliger, nedgravde Hybler/leiligheter, 
felles nedgravde 
dunker 

 

Tangen Kristiansand Nedgravde Leiligheter, felles 
nedgravde 
dunker 

 

 

Områdene er de samme som i undersøkelsen i 2011, med unntak av Tangen, som var med for første 

gang i 2015. Sjåføren kjørte i disse veiene, og stoppet når 80 dunker var tømt. I borettslag/nedgravde 

ble alt tatt med til Støleheia. 
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Avfallstyper 
 

Nivå 1:  9 avfallstyper Nivå 3: 23 avfallstyper 

Papp/papir Drikkekartong 

Bølgepapp 

Annen emballasje av papir/kartong 

Lesestoff 

Annet papir (konvolutter, skrivepapir, 
makuleringspapir osv) 

Bioavfall Matavfall 

Tørkepapir 

Hageavfall 

Plast Myk plastemballasje 

Hard plastemballasje 

Skumplast/isopor  

Annen plast 

Glass Glassemballasje 

Annet glass 

Metall Metallemballasje (hermetikkbokser, brus- og 
ølbokser, aluminiumsfolie osv) 

Annet metall 

Tekstiler 
 

Tekstiler (klær, gardiner, puter - ikke sko) 

Farlig avfall 
 

Farlig avfall 

Elektronisk og elektrisk avfall 
 

Elektronisk og elektrisk avfall 

Annet Bleier, bind og liknende 

Treavfall 

Øvrig uorganisk 

Annet (sko, skinn, q-tips, bomull, 
hundeposer, såpe, plaster, parfyme osv) 
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Mengder og typer avfall fra prøveområdene 
 

   

Kilo sortert Kilo levert Forurensning i % 

05.okt Voie Papir 986 940 0,14 

06.okt Kobberveien Rest 408 600   

07.okt Eide Papir 975 960 2,02 

08.okt Søm Bio 639 640 1,19 

09.okt Brattbakken Bio 477 480 4,22 

12.okt Voie Bio 1011 1040 1,70 

13.okt Songdalen Rest 310 500   

14.okt Vennesla Bio 1040 1020 2,10 

15.okt Søm Papir 1118 1160 0,24 

16.okt Brattbakken Rest 433 2180   

19.okt Voie Rest 474 580   

20.okt Songdalen Papir 986 1020 0,48 

21.okt Vennesla Rest 439 380   

22.okt Søm Rest 417 

 

  

23.okt Brattbakken Papir 1039 910 2,48 

26.okt Søgne Papir 972 940 0,55 

27.okt Songdalen Bio 1229 1160 3,82 

28.okt UIA Papir 382 340 5,49 

28.okt Container Rest container 557 900   

29.okt Mjåvann Søppelsekker 363 364   

30.okt UIA Rest 251 251   

02.nov Søgne Rest 455 880   

03.nov Søgne Bio 1095 1000 3,23 

04.nov Vennesla Papir 743 620 0,48 



37 
 

05.nov Tangen Papir 418 300 1,73 

09.nov Eide Bio 563,3 560 2,23 

09.nov Eide Rest 304 660   

10.nov Kobberveien Papir 809 760 0,79 

11.nov Kobberveien Bio 148,3 200 3,55 

11.nov 

 

Søppelsekker 329 330   

12.nov 

 

Søppelsekker 282 280   

 

Totalt: 

 

   19 653  kg 

  *Korrekt sortert i bio: matavfall, hageavfall, tørkepapir/servietter, papp og papiremballasje, 

bølgepapp, lesestoff, annet papir, treavfall  

Vi ser at noen dager er det et avvik mellom innhentet mengde og veid mengde «feil vei», slik at det 

ser ut til at vi har sortert mer enn det vi fikk inn. Vekta på Støleheia har nøyaktighet på 20 kg mens 

den vekta som ble brukt i undersøkelsen, har nøyaktighet på 20 gram.  
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Utstyr og materiell som ble brukt:  
 vernedresser 

 masker med renluftfilter (frivillig i bruk) 

 batteri til maskene 

 Gummihansker 

 Hansker som var knivstikksikre, men ikke sprøytesikre 

 Vernesko 

 4 tollekniver 

 4 krafser 

 4 feiebrett 

 Sorteringsbord 

 Gummimatter (de var veldig stive og ble lite brukt – kastet etter undersøkelsen) 

 Vekt 

 Kalkulator 

 Digitalt fotoapparat 

 Blyant, sprittusj 

 Laminerte skilt på dunkene 

 Gaffatape 

 Registreringsskjema 

 3 store snøspader med lange skaft 

 2 feiekoster 

 Beholdere for avfallstyper. En til hver sort, men følgende hadde vi to av: 

  Matavfall 

  Myk plastemballasje 

  Hard plastemballasje 

  Lesestoff (på dager med sortering av papp og papir) 3-4 beholdere 

  Papp- og papiremballasje (på dager med sortering av papp og papir.) 

  Annet papir (på dager med sortering av papp og papir) 

 Vannkran og slange 

 Tilgang på toalett og drikkevann i nærheten 

 Radiosamband med vakta + mobiltelefon 
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Feilkilder 
A: Innhenting av representative utvalg: 

Dersom vi hadde brukt mer tid og ressurser på innhenting av avfallet, hadde feilkildene blitt 

mindre. Det hadde vært mulig å hente avfallet fra flere steder enn det som ble gjort - men 

dette hadde krevd mer koordinering og organisering. Det hadde også vært mulig å tømme 

avfallet fra én beholder oppi en søppelsekk og sortert avfallet fra hver abonnent for seg, i 

stedet for å tømme det i ett lass. På en slik måte ville en kunne luke bort de som skiller seg 

veldig ut i en eller annen retning, slik at de ikke blir med i gjennomsnittstallene. 

B: Veiing: 

Vekta som ble brukt, var nøyaktig på hvert 20. gram. De minste mengdene kunne dermed bli 

litt unøyaktige. Også subbet som ble fordelt på slutten av hver veiing ble litt tilfeldig valgt. 

Sammensatte produkter ble fordelt på en best mulig måte mellom fraksjonene. 

Da vi undersøkte bioavfallet, så var noe av avfallet såpass mye nedbrutt at det var vanskelig 

å skille mellom mat, avispapir, tørkepapir og hageavfall. 

C: Emballasje 

Emballasjen ble ikke vasket, men matrestene ble skrapt bort. Det er grunn til å tro at 

emballasjetallene er noe høyere enn det som er reelt. Dette gjelder da både plast-, metall-, 

glass- og papiremballasje. En annen gang kunne vi tatt ut noe av emballasjen, vasket og 

tørket den og så veid den og sett hvor stort avviket er. 
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Risikoanalyse sorteringsundersøkelse 
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Avvik 
23.10.16 hadde vi en uønsket hendelse, der en av de innleide personene fikk et stikk i fingeren, uvisst 

fra hva. Opplæring i bruk av verneutstyr var gitt, men kuttsikre hansker var likevel ikke i bruk akkurat 

da. Personen ble umiddelbart fulgt opp av BHT med blodprøver både samme dag og i månedene 

fremover.  




