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Forord
Avfall Sør har våren 2018 utført i egenregi en plukkanalyse av husholdningsavfall i eierkommunene Kristiansand, 

Songdalen, Søgne og Vennesla. Kirsten Leidal har vært prosjektleder og var dermed ansvarlig for planlegging og 

gjennomføring. Undersøkelsen foregikk i 6 uker våren 2018, i april og mai. Undersøkelsen av papir og papp ble 

delt i to – en del i februar/mars, og så resten i april/mai. Undersøkelsen i februar/mars ble finansiert av Grønt 

Punkt Norge.

Innhentingen av avfallet ble utført av Norsk Gjenvinning, og avfallet ble levert på Støleheia.  Avfall Sør stilte 

lokaler og mannskap tilgjengelig på Støleheia Avfallsanlegg.

Takk til alle som var med og bidrog til at undersøkelsen ble gjennomført. 

Kirsten Leidal

Mars 2019
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Sammendrag

BIOAVFALL 

• Reduksjon i feilsorteringsprosent i bioavfallet i 2018: Gjennomsnittet er  

 2,0 % mot 3,7% i 2011 og 2,8 % i 2015.

• 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%, og i 2018 på lave 0,03 %.

• Oppskalerer vi dette, er det om lag 1,8 tonn med glass som hvert år havner  

 i dunk for bioavfall, og mye av dette kommer videre inn i komposteringsanlegget.

• I 2006 utgjorde "lesestoff" 89,4 % - nå er den på kun 69,6 %. 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 12,9 % i 2018

• Feilsorteringen har økt litt fra forrige måling. Men, innbyggerne er fremdeles flinke til å 

 legge riktig avfall i dunk for papir og papp!

Fraksjon Lesestoff Bølgepapp Papp- og  
apapiremballasje

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 %

2018 69,6 % 12,9 % 10,1 % 4,6 % 0,5 % 2,0 %

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

av bioavfallet er 
riktig sortert 

av avfallet i papp- 
og papirbeholderen  
er riktig sortert

PAPIR OG PAPP

98% 98%



RESTAVFALL

•  Samlet bioavfall i restavfallet (matavfall, matrester,   

 hageavfall og tørkepapir) har gått markant ned de siste årene  

 fra 34 % i 2015 til 21 % i 2018. 

• Det er mer bioavfall i restavfallet i de nedgravde dunkene  

 (30 %) i forhold til enkeltdunker og fellesdunker (21 %).

• Plastemballasje (myk og hard emballasje) er nå på 22 % - mot  

 18,1 % i 2015.

• Glassemballasje i restavfallet er omtrent på samme nivå som  

 siste måling – 5,4 %. Det er mer glassemballasje i restavfallet  

 i de nedgravde dunkene i forhold til restavfall i vanlige dunker. 

• Metallemballasje i restavfallet har hatt en svak nedgang fra  

 sist måling - fra 2,7 % i 2015 til 2,2 % i 2018. 

• Teoretisk sett kunne rundt 70 % av avfallet i grå dunk, vært  

 gjenvunnet, dersom befolkningen hadde vært flinkere til å  

 sortere riktig. Dette utgjør ca 95 kg per person per år. I  

 praksis er det ikke ønskelig å materialgjenvinne så mye, siden 

 en del av emballasjen er skitten og grisete. Mellom 50 og  

 60 % er et mer realistisk anslag på hvor mye av restavfallet  

 som i praksis kan bli gjenvunnet.

av restavfallet 
kunne vært 
gjenvunnet70%

21 % 

14 % 

22 % 

8 % 

7 % 

2 % 

26 % 

Bioavfall

Papp og papir

Plastemballasje

Glass- og metallemballasje

Tekstil

Elektro og farlig avfall

Restavfall

Hard plastemballasje
Myk plastemballasje

Glassemballasje
Metallemballasje

Tekstiler

Elektro
Farlig avfall

Lesestoff, tørkepapir, drikkekartong,
bølgepapp, papp- og papiremballasje

Annen papir

Matavfall spiselig 
Matavfall ikke spiselig

Hageavfall

Bleier, bind
annet brennbart

Annen plast (EPS, leker)
Annet glass

Annet metall
Uorganisk, ikke brennbart
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BAKGRUNN

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

undersøke renheten på bioavfall og papir og papp, 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. Slike undersøkelser er tidligere gjennomført i vårt 

område i 2015, 2011, 2006, 2003, 2001, 1999, 1997 og 1995. 

Avfall Sør AS henter avfall fra kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og 

Vennesla. Til sammen har vi en kundemasse på omlag 40.000 abonnenter, som 

tilsvarer 123.970 personer (01.01.2018). Avfall Sør tilbyr husholdningene sitt område 

er det henteordning for papir og papp, plastemballasje (nytt fra februar 2018), bioavfall 

og restavfall. Kundene kan bringe glassemballasje og tekstiler til returpunktene (ca 70 

stk), eller ta det med til gjenvinningsstasjonene (4 stk med 63 timers åpningstid pr uke). 

I løpet av sorteringsperioden undersøkte vi også restavfall fra gjenvinningsstasjonene.  

METODE 

Avfall Norges veileder for plukkanalyser – Rapport 10/2015 ble brukt som mal.

HVILKE AVFALLSTYPER BLE UNDERSØKT?

Vi undersøkte bioavfall, papir og restavfall hentet hos husholdningene.   I tillegg ble det 

undersøkt sorte sekker med restavfall levert på gjenvinningsstasjonene.

HVILKE OMRÅDER BLE AVFALLET HENTET FRA?

Det ble undersøkt avfall fra boliger med egne dunker, fra boliger med fellesdunker 

og fra boliger med nedgravde containere. Avfall ble hentet fra alle eierkommunene 

- Kristiansand, Songdalen, Vennesla og Søgne. Den årlige undersøkelsen av papp 

og papir ble gjennomført for Grønt Punkt i februar/mars, er inkludert i denne store 

undersøkelsen.

Målene med undersøkelsen var følgende:

• Undersøke renhet på  ulike avfallstyper 

• Undersøke feilsortering i ulike beholdere 

• Forskjeller mellom boligtyper/ boligområder 

• Utvikling over tid  

• Undersøke fordelingen mellom spiselig matavfall (matrester) og ikke-spiselig 

matavfall (matavfall) – og dermed estimere mengden matsvinn i regionen. Denne 

delen av undersøkelsen inngår i MatVinn-prosjektet i Kristiansand kommune, støttet 

av klimasatsmidler fra Miljødirektoratet.

Innledning

Mengde sortert, i kilo: 2018 2015

Bioavfall – vår 2018 9255 6202

Restavfall – vår 2018 3162 3491

Papp og papir – vår 2018 1477 8429

Papp og papir – vinter 2018 3674 0

Søppelsekker – vår 2018 1548 980

Totalt: 19115 19102
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ARBEIDSKRAFT

Avfall Sør benyttet seg både av direkte prosjektansatte og av innleie via 

Bemanningsexperten for arbeidskraft. De vi lønnet direkte, var Amalie Eidsvig, Eirik 

Helle og Martin Hodne. Magnus Lilledrange, Tommye Lie Frydnes og Kjell Arne 

Damgård jobbet via Bemanningsxperten. Bemanningen var i utgangspunktet 4 personer 

per dag, men det varierte litt.

Denne gangen valgte vi å ikke ha en egen arbeidsleder.

Staben på disse seks  + prosjektleder gjennomførte nesten all sorteringen. To dager var 

andre ansatte fra Vige med. Ansatte på Støleheia gjorde en viktig jobb med hjullastere, 

logistikk og tilrettelegging for prosjektet.

Den delen av undersøkelsen som ble gjort i februar/mars, på kun papp og papir, ble 

utført på Mjåvann gjenvinningsstasjon, av eget personale. Se egen rapport herfra.

Oversiktsbilde over sorteringshallen

Gummihansker og 
kuttsikre hansker ble 
brukt hele tiden

Taushetserklæring og avtaler

De innleide sorteringsarbeiderne skrev under på taushetserklæring før prosjektoppstart. 

Disse er lagret hos prosjektleder. Arbeidsavtaler ble signert for de som var direkte 

innleid. Kontrakt ble skrevet med Bemanningsxperten. 

HMS

Risikovurdering ble gjort i forkant av prosjektet. 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/kuttsikre 

hansker. Friskluftsmaske med filter ble tilbudt de som ønsket det. Disse ble bare 

delvis brukt. Garasjeporten var stort sett åpen, og luftingen var god. Alle var nøye 

med hygiene, og håndvask ble omhyggelig gjennomført flere ganger i løpet av dagen. 

Boks til sprøyter, ett par stikksikre hansker og klype til å plukke opp sprøyter med, ble 

skaffet underveis. 

Ingen fravær pga sykdom som hadde med arbeidssituasjonene å gjøre. 

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 prosjektperioden. 

Utstyr

Alt nødvendig utstyr ble skaffet på forhånd, spesielt hansker og dresser. – mye kunne 

brukes om igjen fra undersøkelsen i 2015. Se vedlegg. 
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Gjennomføring

METODIKK

Avfall Norge gav ut i 2015 en ny veileder for plukkanalyser av husholdningsavfall, basert 

på en versjon fra 2005. Den har som utgangspunkt at det tas ut prøver fra populasjonen 

som skal være mest mulig representative. I arbeidet med denne undersøkelsen er 

hovedprinsippene i den nye veilederen fulgt. Ulike boligtyper er representert, og ulike 

typer avfallsbeholdere er representert. Det er prøveområder i alle fire kommuner. 

Rutene er valgt ut fra ordinære ruter (pkt 3.2.2 i veilederen).  Metoden for å samle inn 

prøven er innsamling av blandprøve fra et utvalg av husstander i en ordinær rute, antall 

dunker varierte etter hva slags type avfall som ble samlet inn (pkt 3.3 i Veilederen). 

I denne undersøkelsen ble det bare undersøkt avfall fra abonnenter i Avfall Sør. 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. Ambisjonsnivået er ifølge pkt 3.4 høyt, der vi har 9 

prøveområder på restavfall, 10 på bioavfall og 13 på papir. Vi har undersøkt forskjellene 

mellom enkeltdunker, fellesdunker og nedgravde containere.

Veilederen anbefaler 3 ulike nivåer av detaljeringsgrad på undersøkelsen. Som tidligere 

år, ble det valgt et høyt detaljeringsnivå, nivå 3, og vi sorterte i 22 avfallstyper - se 

vedlegg. Nytt av året var sortering av nyttbart matavfall (kalt matrester) og ikke-

nyttbart matavfall (kalt matavfall). 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, og hvem som skulle sortere hver dag. Tett dialog med Norsk 

Gjenvinning var nødvendig. Undersøkelsen varte i 6 uker. 

Alle lass som ble levert til undersøkelse, kom fra  hhv 100 (bioavfall), 75 (papir) og 50 

(restavfall) husstander. Renovatøren fikk utdelt gateadresser i et definert boligområde, 

og tømte beholderne i dette området inntil riktig antall beholdere var tømt. Disse rutene 

var i stor grad de samme som i sorteringsundersøkelsen 2011 og i 2015. I tillegg hadde 

vi flere områder med nedgravde beholdere. 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. Det ble tatt fra ulike kanter av haugen, slik at det som ble undersøkt, ble 

mest mulig representativt. Det ble brukt spader for å løfte avfallet på golvet og opp på 

sorteringsbordet. 

Bioavfall og papiravfall rakk vi som regel å fullføre sortering av. 

Sortering

Avfallet ble sortert i 22 avfallstyper. Vi hadde ingen grovsortering med påfølgende 

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

avfallstypene.
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Resultater

Det ble sortert 9255 kg bioavfall, 5151 kg papir og papp, 3162 kg 

restavfall og 1548 kg søppelsekker, - totalt 19.115 kg husholdningsavfall. 

Det ble gjennomført sortering i 26 dager. 10 eneboligområder, 4 områder 

med fellesdunker og 8 områder med nedgravde beholdere ble undersøkt 

– ikke alle områder ble undersøkt for alle tre avfallstyper. Tallene er 

vektet etter fordelingen mellom mengde innsamlet avfall fra nedgravde 

vs enkeltdunker og fellesdunker. I hvert område er det hentet restavfall 

fra 50 hus, papp og papir fra 75 hus og bioavfall fra 100 hus - eller fra 

tilsvarende boenheter der det er fellesløsninger.

BIOAVFALL

Det ble undersøkt bioavfall (brun dunk) fra 10 områder – 4 med nedgravde, 1 med 

fellesdunker og 5 med enkeltdunker. 

Følgende avfallstyper regnes som ”korrekt sortert” i bioavfall: matrester (som kunne 

vært spist), matavfall (skinn og bein, eggeskall, kaffegrut med -filter, teposer, skall og 

grønnsaksavskjær), hageavfall og tørkepapir/servietter. 

For første gang skilte vi ut det matavfallet som kunne vært spist, for å kunne beregne 

matsvinnet. Se nærmere resultater under. 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 i bioavfallet lavere i gjennomsnitt nå enn tidligere. Det er 

imidlertid ett sted som utpeker seg i meget negativ retning – Posebyen. I dette området 

er det mange som kaster restavfallsposer i nedgravd biocontainer. De aller fleste som 

sorterer ut matavfall, er imidlertid flinke. Lite annet kommer i bioavfallet. Avfallet fra 

bioavfallet skal komposteres, og det er veldig viktig at ikke det er forurensning i dette.

Mengde sortert, i kilo: 2018 2015

Bioavfall – vår 2018 9255 6202

Restavfall – vår 2018 3162 3491

Papp og papir – vår 2018 5151 8429

Papp og papir – vinter 2018 1548 980

Totalt: 19115 19102
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Område Feilsortering 
2006 i prosent

Feilsortering 
2011 i prosent

Feilsortering 
2015 i prosent

Feilsortering 
2018 i prosent

Voie 3,08* 2,06 1,7 1,0

Søm - - 1,2 1,7

Nodelandsheia 2,0* 6,21 3,8 2,6

Stausland 0,8* 2,01 3,2 4,2

Lomtjønn 0,7* 4,28 2,1 1,9

Brattbakken 4,64 2,25 4,2 -

Kobberveien 0,78 5,38 3,5 1,6

Eide - - 2,2 0,5

UiA 4,7

Tangen/Skansen 0,9

Posebyen 11,2

Tabell 2: Feilsortering i bioavfallet 2006, 2011, 2015 og 2018.  
*) Ikke samme boligområde, men samme boligstruktur - dvs etablerte eneboliger

Figur 2: Avfallstyper i bioavfallet 2018

For eneboliger og fellesdunker er feilprosenten 1,9 %, mens den for nedgravde 

containere er på 4,3 %.  Det er imidlertid stort sprik mellom områdene med nedgravde 

løsninger – se tabellen over.

Tabell 2 viser feilprosenten i de ulike områdene i 2006, 2011, 2015 og i 2018. Grønn 

farge angir lavest feilprosent, mens rød farge angir den dårligste sorteringen. 

Gjennomsnittet i 2018 var 2,0 % feilsortering, vektet etter fordeling dunker/nedgravde 

i mengde innsamlet bioavfall i 2017 (faktor 30,52).

Mengden bioavfall fra Kobberveien var veldig liten i forhold til de andre områdene, så 

tallene her er noe mer usikker enn for de andre områdene. Tallene herfra er dermed 

slått sammen med tallene for eneboliger.

Figur 2 viser fordelingen av avfallstyper i bioavfallet. Vi ser at det er tre dominerende 

avfallstyper – matavfall, matrester og hageavfall.

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

komposteringsprosessen og ødelegger jordproduktene og komposten som Avfall Sør 

produserer og selger videre. Det er gjennomsnittlig 0,03 % glass i det undersøkte bioavfallet, 

en halvering i forhold til i 2015. I syv av områdene ble det ikke funnet glass i det hele tatt 

(Tangen, Eidshaven, Søm, Stausland, Voie, Lomtjønn og Kobberveien). I Posebyen ble det 

funnet 15 kg glass i et lass på 1000 kg – altså 1,5 % glass.  

Dersom vi ser på hvor mye som totalt samles inn av bioavfall fra husholdningene i løpet av 

ett år, finner vi at rundt 1800 kg glass fra husholdningene havner i komposteringsanlegget.

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

feilsorteringen. I 2018 ser vi at plastemballasje utgjør kun 0,6 % av bioavfallet.  Matrester ble 

skrapt av plasten, men den ble ikke vasket, slik at andelen plast er i virkeligheten noe mindre 

enn dette. Det er dessverre høyere innhold av plast i de nedgravde containerne – her er det 

1,7 % plast regnet i vekt. I volum og visuelt ser det enda mer ut.

Dersom vi ser på hvor mye som totalt samles inn av bioavfall fra husholdningene i løpet av 

ett år, finner vi at rundt 35.500 kg plast fra husholdningene havner i komposteringsanlegget. 

Mesteparten av dette fjernes ved sikting før kompostering og etter ettermodningen, men en 

del slipper dessverre gjennom.

Lesestoff

Tørkepapir

Drikkekartong

Bølgepapp

Hageavfall

Spiselig

Ikke spiselig

Forurensing

Papp- og papiremballasje

Annen papir (konv+ark etc)

Forurensing

Lavest feilsortering Dårligst sortering
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Bioavfall med mye 
forurensning

Bioavfall med lite 
forurensning
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MATSVINN

De siste årene har det vært stort fokus i samfunnet på hvor mye mat som kastes. 

Avfall Sør har ikke tidligere målt andel matsvinn i husholdningsavfallet. For å kunne 

gjøre dette, måtte vi fastsette tydelig for de som sorterer, hva som er matrester og 

hva som er matsvinn. Avfall Norges veileder bruker begrepene nyttbart matavfall og 

ikke-nyttbart matavfall. 

Matrester: Frukt og grønt, brød og andre bakevarer, kjøtt, fisk, meieriprodukter, 

måltidsrester, chips, nøtter, godteri, frokostblanding, krydder, sukker.

Matavfall: Eggeskall, kaffegrut, kaffefilter, frukt- og grønnsaksskall, fruktsteiner, bein 

og andre ikke-spiselige deler av kjøtt og fisk, teposer.

Vi fant at 33 % av det vi samler inn av bioavfall, er matrester som kunne vært spist. I 

tillegg fant vi at 12 % av restavfallet vi samler inn, er matrester som kunne ha vært 

spist. Ser vi på mengdene innsamlet bioavfall og restavfall, utgjør dette totalt 30 kg 

per person per år.

Matsvinn: Kilo per innbygger

Matrester (spiselig) fra BIOavfallet: 15
Matrester (spiselig) fra RESTavfallet: 15

Sum:  30

Matavfall: Kilo per innbygger

Matavfall (ikke spiselig) fra BIOavfallet: 15
Matavfall (ikke spiselig) fra RESTavfallet: 8

Sum:  24

Forholdet mellom matrester og matavfall i bioavfallet er 1:1, altså like mye av hver 

avfallstype. 

Forholdet mellom matrester og matavfall i restavfallet er 1,8 :1, altså nesten dobbelt 

så mye matrester som kunne vært spist, som det er matavfall

Eksempler på 
matrester funnet i 
restavfallet.

En biopose 
fullstendig uten 
matrester. Her ser 
vi kun ikke-nyttbart 
matavfall.
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kilo

dager

kroner

Hver innbygger i Kristiansand, 

Songdalen, Søgne og Vennesla 

kaster 30 kg SPISELIG   mat i 

løpet av ett år.

Det er ca. 2700 kr pr. person

-rett i søppelkassa!
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Mengden SPISELIG mat
vi kaster i løpet av et 

år tilsvarer volumet av

 

av de nye bussene i 
kristiansandsområdet 

60
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PAPP OG PAPIR

Avfall fra papp- og papirdunker ble undersøkt i tretten områder – fem eneboligområder, 

tre borettslagområder og fem områder med nedgravde containere. Deler av 

undersøkelsen ble gjort i februar/mars på Mjåvann. 

Avfallstypene er disse:

• Den største avfallstyper er lesestoff - dvs blader, aviser, bøker og reklame. 

 Den utgjør nå 69,6 %, en nedgang fra forrige undersøkelse (71,4  %).  

 I 2006 var dette tallet 89,4 %.

• Drikkekartonger utgjør 4,6  %, 

• Bølgepapp utgjør  12,9 %

• Papir og papp utgjør 10,1 % 

• Annet papir (konvolutter, utskrifter, makuleringspapir mm) var 0,5 %. 

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

innsamlet papp og papir fra husholdningen.

Tallene er vektet etter forholdet mellom mengde innsamlet avfall fra dunker vs. 

nedgravde. For papp og papir er dette forholdstalllet 26.  Det er hentet avfall fra 75 

dunker, eller fra tilsvarende befolkningsmasse for de som har fellesløsninger. Lassene 

fra UiA, Torvmoen og Moseidstrand 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. Feilsorteringsprosenten er i 

gjennomsnitt 2 %. De som sorterer best, er de som har fellesdunker i borettslag – der 

er feilsorteringen på 1,2 %. Eneboliger med egne dunker har en feilsortering på 2,7 

%, mens de som bruker nedgravde containere har feilsortering på 3,2 %. Vekting er 

gjennomført mellom innsamlet mengde papp og papir på hhv. dunker og nedgravde – 

med en faktor på 26.

Husstander som sorterer papir og papp, 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 dunk for papir og papp.

Sortering av papp og papir  
fra Tangen/Skansen  

– nedgravde containere.

Figur 3: Avfallstyper i dunk for papp og papir.

Lesestoff

Tørkepapir

Drikkekartong

Bølgepapp

Papp- og papiremballasje

Annen papir (konv+ark etc)

Forurensing

Innhold i papp og papirbeholdere 2018
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 Figur 5: Mengde innsamlet papp- og papir i Avfall Sørs region 2011-2017
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Figur 5 viser nedgangen i innsamlet mengde papp og papir de siste årene. 

Hovedårsaken til dette er at store deler av befolkningen nå leser nettaviser i 

stedet for papiraviser. 

De som bor i borettslag med fellesdunker har lavest feilsortering!

Figur 4: Feilsortering i dunk for 
papir og papp i hhv. nedgravde 
containere, fellesdunker og 
egne dunker.

Feilsorteringsprosent PAPIR 2018
(nedgravde, fellesdunker, egne dunker)

Mengde innsamlet papp- og papir i Avfall Sørs region 2011-2017

Fra papirsortering i 
februar 2018, på Mjåvann. 
Denne undersøkelsen ble 
implementert inn i den store 
undersøkelsen våren 2018.

Nedgravde
containere

Fellesdunker Egne dunker
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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. Vekting 

er gjort mellom innsamlet mengde restavfall på hhv. dunker og nedgravde – med en 

faktor på 23.

Undersøkelsen i 2018 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 

Figur 6:  
Fordeling av 
avfallstyper 
i restavfallet 
fordelt på dunker 
vs nedgravde
containere  
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REST 2018 vektet prosentfordeling mellom dunker og nedgravde
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papir og papp hjemme, samt gjenvinningsstasjoner 

med gode åpningstider der de kan levere annet avfall 

til materialgjenvinning. Restavfallsdunken til en 

gjennomsnittshusholdning i våre kommuner består 

mindre bioavfall enn tidligere – nå bare 21 %. Det er 

også 22 % plastemballasje, som kunne vært brukt 

som råstoff til nye plastprodukter – 18 % i 2011. 6,9 

% er tekstiler. Disse tekstilene kunne vært brukt 

på nytt eller som fyllstoff til tepper og madrasser. 

Nærmere 73 % av restavfallet kunne teoretisk sett blitt 

materialgjenvunnet. I praksis er mye av emballasjen så 

tilgriset at dette ikke er mulig. 

Figur 6 viser hvordan boligområdene påvirker hva 

som er i restavfallet. Den store forskjellen er hvor 

mye matrester som kastes i restavfallet. Her er 

husholdninger med egne dunker flinkere til å unngå 

dette. Også i år var studentene ved UiA de som 

hadde mest matrester og matavfall i restavfallet. 

Undersøkelsen ble imidlertid utført tiden da mange 

flyttet ut etter eksamen, så det kan kanskje forklare 

noe av årsaken. 

EE-avfall i restavfallet er nå på knappe 0,6 %. Dette 

er en nedgang fra tidligere undersøkelser, og viser at 

innbyggerne i stor grad er flinke til å levere inn EE-

avfall til godkjent mottak. Farlig avfall utgjør 0,2 % 

av restavfallet – også det er redusert noe i forhold til 

tidligere undersøkelser.

REST dunker

REST nedgravde containere
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100 sekker 
fra hver av 
gjenvinnings-
stasjonene ble 
sortert.

En stor mengde 
ledninger og 
elektriske 
artikler ble 
funnet i 
søppelsekkene.
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Restavfall fra gjenvinningsstasjonene

Det ble sortert restavfall fra gjenvinningsstasjonene to dager – 100 sekker hver av 

gjenvinningsstasjoner på Mjåvann, Støleheia og Sørlandsparken.

Dette restavfallet skiller seg mye fra det vanlige restavfallet vi kaster hjemme. Det er 

mye mindre bioavfall, og mye mer tekstiler og «annet». Under «annet» finner vi blant 

annet sko, vesker, brettspill, plastleker mm. Det er også en betydelig andel EE-avfall, 

særlig fra byggearbeid – ledningskapp mm. 71 % av restavfallet i søppelsekkene kunne 

vært materialgjenvunnet.

Figur 7: Samlet 
graf for 300 
søppelsekker 
fra gjenvinnings-
stasjonene.

Søppelsekker fra gjenvinningsstasjonene, begge dager
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Det kastes mye mat som kunne vært spist – 
både i bioavfallet og i restavfallet.

Ser vi på tallene av innsamlet mengde papp- og papir, bioavfall og restavfall, fra dunker 

og fra nedgravde containere per år, finner vi følgende hovedtall:

• 69 % av papp og papir kastes i riktig dunk (mye å hente i restavfallet)

• 63 % av bioavfallet kastes i riktig dunk (mye å hente i restavfallet)

• 30 kg spiselige matrester kastes i bio- og restavfallet. I tillegg kommer det som  

 kastes i toalett og vask. Økt fokus på matsvinn vil kunne redusere dette.

Potensiale for større materialgjenvinning fra restavfallet

I Avfall Sør sin konsernstrategi for 2016–2025, er det satt et mål om å øke material-

gjenvinningsgraden for husholdningsavfall til 40 % i 2020 og 50 % i 2025. For å klare 

dette, er det essensielt at vi klarer å ta ut mer ressurser fra det som i dag kastes i 

restavfallet, og materialgjenvinne mest mulig. Over 50 % av husholdningsavfallet 

kastes nå på gjenvinningsstasjonene. Samtidig har Avfall Sør sine abonnenter betydelig 

større andel restavfall i dunker hjemme enn abonnenter i andre områder i landet. Vi 

må derfor se både på det som kastes på gjenvinningsstasjonene og det som kastes 

hjemme.

Forbud mot sorte søppelsekker på gjenvinningsstasjonene vil forhåpentligvis forbedre 

utsorteringen av gjenvinnbare materialer – særlig EE-avfall, farlig avfall, metall, 

plastemballasje og tekstiler. Informasjon om at også utslitte tekstiler kan gjenvinnes, 

er viktig å få ut til befolkningen.

Generell informasjon til befolkningen om viktigheten av kildesortering må fortsette. 

Henteordning av plastemballasje, som ble innført i februar 2018, fører til en stor 

økning av denne avfallstypen. Målet for 2018 med en dobling fra 4 kg per person til 8 

kg per person ser ut til å kunne nås. Videre er det ønskelig med en ytterligere økning de 

påfølgende år. I 2019 skal det innføres henteordning for glass- og metallemballasje, 

der husholdningene vil få egne dunker til dette. Vi håper med dette grepet å øke 

innsamlingen av glass- og metallemballasje betydelig.

Diskusjon



20

Kvalitet på bioavfall fra husholdningene

Mye plast blir fjernet gjennom sikting før komposteringsprosessen, men det høye 

fokuset på mikroplast de siste årene, har gjort at en gjerne skulle unngått plasten 

fullstendig i komposteringshallen. Forskning på konsekvenser av plastrester i 

jordforbedringsprodukter vil vise hvor kritisk dette er for opptak i planter og videre 

i mennesker. Det er viktig å informere befolkningen om hva som faktisk skjer med 

bioavfallet, og viktigheten av at det kun kastes nedbrytbart avfallstyper oppi dunkene.

Bleier og bind er halvert i forhold til forrige undersøkelse – det utgjør nå 0,2 % av 

totalvekten av bioavfall. Dette er meget bra – da denne avfallstypen inneholder mye 

plast og silikon som ikke lar seg bryte ned i komposteringsprosessen.

Glass har vært en utfordring i komposten. Glasset knuses i sikteverk og maskinprosesser, 

og kan få en uheldig virkning på jord som brukes f.ek.s til plen, der glass kommer opp 

av plenen etter en stund. Nå bekrefter denne undersøkelsen tidligere tendenser om at 

det er veldig lite glass i bioavfallet fra husholdningene. De problemene som har vært 

og til dels er med glass i komposten, må derfor stamme fra næringsavfall. 

Nedgravde containere – utfordringer

I mange områder med tett bebyggelse, er nedgravde containere en god løsning. Vi 

har imidlertid sett at enkelte områder har dårlig sortering av f.eks bioavfall. Noen av 

punktene i Posebyen er de verste, og det har kommet flere avvik på bioavfall levert 

herfra til Støleheia. Undersøkelsen bekrefter at Posebyen er det området med høyest 

forurensning av bioavfallet av de undersøkte områdene med nedgravde containere 

– med 11,2 % feilsortering – mot hhv 4,7 % (UiA), 0,9 % (Skansen/Tangen) og 0,5 % 

(Eidshaven). 

I Posebyen må en betale ekstra for hver pose med restavfall utover 1 per husstand per 

uke, og det er grunn til å tro at mange spekulerer i dette og da heller kaster restavfallet 

i biocontaineren, som er gratis. 

Logistikk ved sorteringsundersøkelsen

Mange av dagene var forbeholdt avfall fra nedgravde containere. I undersøkelses-

perioden var det kun én sjåfør tilgjengelig på denne bilen, og det var litt sårbart. Det 

oppstod flere forsinkelser, og et par ganger det ikke ble sortering av det som var 

forberedt. Planlegging av hvilke lass som skal tømmes per dag, kan gjøres i enda større 

grad i samarbeid med Norsk Gjenvinning.

Det anbefales å ha én arbeidsleder som er sjef de dagene prosjektleder ikke er til stede. 

Det anbefales også at flest mulig av de innleide starter på samme tid. Informasjon om 

sikkerhet og nøyaktighet gis ved oppstart, men må også repeteres underveis.
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Eneboliger 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 Rhode V,

Støbakken, Linnebakken

Eneboliger Nodelandsheia Songdalen Svalåskjerran, Svalåsryggen,

Lonebakken

Eneboliger Lomtjønn Vennesla Løvsangervegen, Erleveien, Lerkevegen,

Måltrostvegen, Nordli

Eneboliger Hellemyr Kristiansand Breimyrkollen

Eneboliger Rismyr Songdalen Hagebrotveien, Rismyrveien

Eneboliger Kvernstien Søgne Kvernstien

Eneboliger Pallaneveien Vennesla Pallaneveien, Mårveien

Rekkehus Jernesheia Kristiansand Jernæs terrasse borettslag

PRØVEOMRÅDER
Boligtype Navn på område i

undersøkelsen

Kommune Adresse
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Borettslag,
fellesdunker

Brattbakken Kristiansand Kantarellstien, Morkelstien,
Musseronstien

Blokker,
fellesdunker

Kobberveien Kristiansand Blokkene

Blokker,
fellesdunker

Marviksveien Kristiansand Marviksveien 84 og 86
Steinkleiva 6 og 15

Leiligheter,
fellesdunker

Moseidstrand Vennesla Moseidstrand

Eneboliger, felles 
nedgravde dunker

Eidshaven Kristiansand Nedgravde på Eide og Justneshalvøya

Hybler/leiligheter, felles
nedgravde dunker

UiA Kristiansand Studentboliger, nedgravde

Leiligheter, felles nedgravde
dunker

Tangen/Skansen Kristiansand Skansen 8 og Tangen Ytterst

Leiligheter, eneboliger -
felles nedgravde dunker

Posebyen Kristiansand Pkt 5, 6 8, 19 - nedgravde

Leiligheter, eneboliger - 
felles nedgravde dunker

Torvmoen Søgne Torvmoen

Boligtype Navn på område i

undersøkelsen

Kommune Adresse
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Henting av papp og papir 
i rekkehusområde.

Områdene er i hovedsak de samme som i undersøkelsen i 2015, men i 

tillegg har vi utvidet med områdene i den årlige papirundersøkelsen, slik 

at undersøkelsen i år favner enda flere områder. Sjåføren kjørte vanlig 

henterute i disse veiene, og stoppet når tilstrekkelig antall dunker var tømt. 

Renovasjonsbilen kjørte deretter til Støleheia der lasset ble sortert.  
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Nivå 1:  9 avfallstyper Nivå 3: 22 avfallstyper

Papir og papp Drikkekartong

Bølgepapp

Annen emballasje av papir/kartong

Lesestoff

Annet papir (konvolutter, skrivepapir, makuleringspapir osv)

Bioavfall Matavfall – ikke spiselig

Matrester - spiselig

Tørkepapir

Hageavfall

Plast Myk plastemballasje

Hard plastemballasje

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

Øvrig uorganisk

Annet (sko, tre, skinn, q-tips, bomull, hundeposer, såpe, plaster, parfyme osv)

AVFALLSTYPER
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• 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 

• 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

UTSTYR OG MATERIELL SOM BLE BRUKT
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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.

D: Manglende arbeidsleder

Dette året var det ingen av de innleide som hadde et overordnet ansvar 

de dagene prosjektleder ikke var til stede. De begynte på ulikt tidspunkt, 

og det hadde vært en fordel om alle begynte samtidig, og innordnet seg 

prosjektleder og arbeidsleder slik det har vært gjort de andre årene. Det 

er likevel ingen grunn til å tro at tallene er blitt usikre på grunn av dette.
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Risikoanalyse: 9 SA - Sorteringsundersøkelse
Tittel 9 SA - Sorteringsundersøkelse Registrert av Marit Saltrøe

Avdeling Støleheia Lokasjon Avd. Kunde og innsamling

Dato 08.06.2018

Gjennomført av Kirsten Leidal,Marit Saltrøe

Formål med risikoanalysen

Gå gjennom hendelse fra forrige undersøkelse i 2015.  Se på eventuelle risikofaktorer før oppstart av sorteringsundersøkelse.

Eksisterende tiltak for å redusere sannsynlighet

Sprøytestikk:  Tydelige og gode rutiner for hvordan avfallet undersøkes.  Det benyttes hansker som tåler kutt men ikke stikk.  Stikksikre
hansker er for stive til å utføre denne type arbeid.  Når det oppdages sprøyter brukes stikksikre hansker for å legge sprøytene oppi en sikker
boks. Opplæring i hvordan avfallet skal håndteres gis før oppstart.

Luftveisproblemer:  Alle har tilgang til friskluftsmaske og støvmasker.  Bedriftslegen er kontaktet med tanke på om det er skadelig å stå uten
maske når en sorterer bioavfall.  Dette er ikke sannsynlig.  Porten holdes stort sett åpen slik at det er god utlufting.

Eksisterende tiltak for å redusere konsekvens

Alle har startet på vaksineringsprogram før oppstart.  Twinrix og Boostrix Polio.  Vaksine mot HIV er ikke mulig.  Dersom noe skjer tas det
blodprøve umiddelbart og videre oppfølging av bedriftshelsetjenesten.

Vurdering av risiko
Personskade: Hva kan skje? Sannsynlighet Konsekvens Risiko

Klemskade: Kan skje om man står i veien for hjullaster/ renovasjonsbil. 4 2 8

Problem med luftveier pga sporer fra matavfall 4 2 8

Sprøytestikk 4 4 16

Miljøskade: Hva kan skje? Sannsynlighet Konsekvens Risiko

Økonomisk skade: Hva kan skje? Sannsynlighet Konsekvens Risiko

Avfall Sør AS
Postboks 4094 4689 Kristiansand Orgnr. : Se: Ansvar og myndighet Tlf.: 38177070 E-post: post@avfallsor.no

Utskrift foretatt 21.01.2019 14.34 Side 1 av 3 www.staminainteraktiv.no

RISIKOANALYSE: 9 SA - SORTERINGSUNDERSØKELSE
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Risikoanalyse akseptkriterier
Lav risiko Aksepteres. Tiltak ikke nødvendig.

Medium risiko Aksepteres etter vurdering, men risikoreduserende tiltak skal vurderes

Høy risiko Ikke akseptabelt. Risikoreduserende tiltak skal iverksettes (umiddelbart)

Konsekvens

Personskade
1. Mindre risiko Ubetydelig personskade. Mulig førstehjelp på stedet. Fravær inntil 1 dag.

2. Farlig Mindre personskade. Hjelp, eller vurdering fra helsepersonell påkrevet. Fravær 1 -
14 dager.

3. Kritisk Betydelig og alvorlig personskade, men uten vesentlig varig men. Fravær mer enn
14 dager.

4. Meget kritisk Skade som kan være livstruende, medføre varig mén/invaliditet eller død. Skader
som kan ramme 'ikke ansatte' eller naboer på en alvorlig måte.

5. Katastrofalt Kan resultere i flere invalidiserte og/eller døde

Miljøskade
1. Mindre risiko Ubetydelig miljøskade

2. Farlig Mindre skade på miljø. Skaden vil forsvinne i løpet av et år.

3. Kritisk Betydelig skade på miljøet.

4. Meget kritisk Alvorlig og langvarige skader på miljøet.

5. Katastrofalt Svært alvorlige og langtvarige skader på miljøet.

Økonomisk skade
1. Mindre risiko Ubetydelige skader på matriell. Skader under kr 1000,- .

2. Farlig Mindre matrielle skader. Skader opp til kr. 10 000,-. Kan hemme normal produksjon

3. Kritisk Betydelige matrielle skader. Skader opp til 100 000,-, eller betydelige
produksjonsforsinkelser.

4. Meget kritisk Alvorlige matrielle skader. Skader opp til 1 000 000,- eller produksjonsstans.

5. Katastrofalt Fullstendige matrielle skader. Total ødeleggelse av produksjonsutstyr.
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Sannsynlighet

Personskade
1. Lite sannsynlig Sjeldnere enn en hendelse pr. 10 år

2. Mindre sannsynlig 1 gang pr. 10 år eller oftere

3. Sannsynlig 1 gang pr. 5 år eller oftere

4. Meget sannsynlig 1 gang pr. år eller oftere

5. Svært sannsynlig 10 ganger pr. år eller oftere

Miljøskade
1. Lite sannsynlig Sjeldnere enn en hendelse pr. 10 år

2. Mindre sannsynlig 1 gang pr. 10 år eller oftere

3. Sannsynlig 1 gang pr. 5 år eller oftere

4. Meget sannsynlig 1 gang pr. år eller oftere

5. Svært sannsynlig 10 ganger pr. år eller oftere

Økonomisk skade
1. Lite sannsynlig Sjeldnere enn en hendelse pr. 10 år

2. Mindre sannsynlig 1 gang pr. 10 år eller oftere

3. Sannsynlig 1 gang pr. 5 år eller oftere

4. Meget sannsynlig 1 gang pr. år eller oftere

5. Svært sannsynlig 10 ganger pr. år eller oftere

Avfall Sør AS
Postboks 4094 4689 Kristiansand Orgnr. : Se: Ansvar og myndighet Tlf.: 38177070 E-post: post@avfallsor.no

Utskrift foretatt 21.01.2019 14.34 Side 3 av 3 www.staminainteraktiv.no

SANNSYNLIGHET:


