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Om Avfall Sør
Avfall Sør er et aksjeselskap eid av kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla. 

Vi er en miljøbedrift som leverer renovasjonstjenester til innbyggerne i de fire eierkommunene 

på en økonomisk, ressurs- og miljømessig god måte.  

For Avfall Sør handler samfunnsansvar om å ta sosiale og miljømessige hensyn. Vi skal 

forvalte selskapets ressurser i tråd med befolkningens oppfatning av rett og galt. I noen 

tilfeller betyr det at vi prioriterer samfunnsansvaret høyere enn økonomiske hensyn, også 

utover det loven pålegger oss.

Som offentlig eid selskap forvalter Avfall Sør fellesskapets verdier. Dette innebærer krav til 

etisk og forsvarlig drift, og vi er svært opptatte av miljøriktige løsninger i egen virksomhet, 

bransjeutvikling og god kommunikasjon rundt våre avfallsløsninger.

Selskapets visjon og verdier gjenspeiler hvordan vi jobber med dette:

Miljøriktige løsninger
Det aller viktigste for miljø, klima og ressursbruk er at avfall ikke oppstår, altså avfallsreduksjon

gjennom redusert forbruk. Derfor skal Avfall Sør legge til rette for økt aktivitet i de øverste 

nivåene i avfallspyramiden

Lage mindre avfall

Bruke ting om igjen

Lage nytt av brukt

Brenne

Legge på fylling

Energiutnyttelse

Deponering

Avfallsreduksjon

Ombruk

Materialgjenvinning

AVFALLSPYRAMIDEN

AVFALLSSYSTEMET VÅRT

Boform Henteordning Bringeordning

Gjennom gode tjenester ønsker vi å påvirke mennesker, miljø og samfunn i en positiv retning.  

Løsningene skal holde høy kvalitet og kunne brukes av alle. De må være enkle å bruke samtidig 

som innbyggerne opplever at de yter et viktig miljømessig bidrag ved å sortere avfallet sitt.

• Smart sortert med henteordning for bioavfall, papp/papir, plastemballasje og restavfall, 

 samt glass- og metallemballasje (fra 2019)

• Gjenvinningsstasjoner med gode åpningstider

Avfall Sør har fokus på, og tilrettelegger for, økt material- og energigjenvinning samt deponi 

for de få avfallstypene der dette er riktig.

Med respekt, samarbeid og kompetanse leverer Avfall Sør 

smarte løsninger for ansvarlig avfallshåndtering

3



4 5

OMBRUK – MJÅVANN BRUKTBUTIKK

Avfall Sør legger til rette for ombruk, blant annet i bruktbutikken ved Mjåvann 

gjenvinningsstasjon. Her selger vi innsamlede, brukte ting som sportsutstyr, sykler, leker, 

møbler, pyntegjenstander, serviser, kopper og kar.

SIRKULÆRØKONOMI I PRAKSIS

For å øke ombruken ut over vanlig salg i butikken, prøver Avfall Sør å legge til rette når 

ulike organisasjoner etc. henvender seg med spørsmål om få tilgang til materialer eller 

gjenstander fra gjenvinningsstasjonen. Et eksempel på dette er at det som en del av Grønt 

Senters Ombruksuke høsten 2018 ble arrangert VIP-kveld på Mjåvann gjenvinningsstasjon. 

Her fikk 20 personer en egen omvisning og deretter eksklusiv tilgang til å plukke med seg 

materialer på stasjonen.

Avfall Sør har ideer om hvordan bruktbutikken kan utvide aktiviteten med reparasjoner av for 

eksempel sykler, klær og så videre. Dette vil i tillegg til økt ombruk kunne bety muligheter 

for ytterligere plasser for arbeidstrening. 

GRATIS AVFALLSLEVERING FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER 

Dersom avfallet sorteres på gjenvinningsstasjonene kan gratis levering innvilges frivillige 

organisasjoner, bruktbutikker, loppemarkeder og lignende virksomheter som gjør en viktig 

jobb med tanke på økt gjenbruk. Ordningen gjelder etter avtale og omfatter: Ikke salgbare 

gjenstander som er hentet/mottatt fra private husholdninger uten kostnader for disse. 

 
SAMARBEID OM TEKSTILINNSAMLING

Avfall Sør har avtale med UFF om at de kan ha sine tårn for innsamling av tekstiler og sko til 

gjenbruk og materialgjenvinning på våre returpunkter og gjenvinningsstasjoner. Fretex har 

også utplassert tekstiltårn på en del returpunkter. Avfall Sør fører tilsyn med returpunktene, 

og UFF og Fretex rapporterer innsamlede mengder

HJEMMEKOMPOSTERING OG BOKASHI 

Både bokashi- og hjemmekompostering godkjennes av Avfall Sør som alternative 

behandlingsmetoder av eget bioavfall. Interesserte inngår egen avtale med Avfall Sør og 

betaler et årlig administrasjonsgebyr, men slipper ordinære tømmekostnader for bioavfall.

Hjemmekompostører omdanner sitt eget mat- og hageavfall til næringsrik jord og gjødsel.

ÅRLIG RYDDEAKSJON FOR BORETTSLAG OG VELFORENINGER

Avfall Sør oppfordrer borettslag, velforeninger og sameier til å organisere ryddeaksjoner. Hver 

vår tilbys disse å få utplassert containere for hage-, park- og restavfall. Avfall Sør dekker 

leie og transport av containerne, kundene må selv betale eventuell sortering og behandling 

av restavfall. Ordningen er meget populær, og etterspørres hvert år fra like over nyttår.



TØYBLEIETILSKUDD

Avfall Sør innførte høsten 2018 en tilskuddsordning til nybakte foreldre som ønsker å bidra 

til å redusere avfallsmengden i samfunnet. Dette er et engangstilskudd per bleiebarn på 

inntil kr. 1000,  som benyttes til å kjøpe en startpakke med tøybleier.

MARINT AVFALL

Fokuset på marint avfall og forsøpling er økende både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Avfall Sør har i norsk sammenheng vært tidlig ute med å tilby gode løsninger i forbindelse 

med ryddeaksjoner på land og langs sjøer og elver. Vi har lagt til rette for helårlig mottak på 

gjenvinningsstasjonene, hvor vi gjerne kan registrere avfallet med navn og adresse og ta ut 

rapport på innsamlet mengde, hvis ønskelig. I samarbeid med eierkommunene er rydding 

av marint avfall et prioritert satsningsområde for Avfall Sør.

KASSERTE FRITIDSBÅTER

Som den første regionen i Norge ble det i 2004 vedtatt gratis levering av utrangerte fritidsbåter 

på Støleheia for husholdningene. Forutsetningen for å levere var at det var foretatt en 

enkel miljøsanering av båtene. Senere ble denne ordningen utvidet til å gjelde Mjåvann og 

Sørlandsparken.

Fra høsten 2017 fikk innbyggerne levere fritidsbåter og motta 1.000 kroner per leverte båt.  

Dette gjelder også kanoer, kajakker og seilbrett. Denne panteordningen er landsdekkende 

og gjelder så lenge det avsettes midler på statsbudsjettet.

FORSØPLING/HERRELØST AVFALL

Avfall Sør legger til rette for at frivillige som rydder langs veier og lignende kan levere avfallet 

kostnadsfritt på gjenvinningsstasjonene.

Holdningsskapende arbeid og kommunikasjon
Kommunikasjon og informasjon er Avfall Sør sine viktigste virkemidler for å gjøre innbyggerne 

kjent med avfallsløsningene som finnes og hvordan man sorterer riktig. 

For å nå ut med budskapene benyttes ulike kanaler:

• Informativ hjemmeside med oversikt over tjenester og sorteringsguide

•  Kundeservice på gjenvinningsstasjonene, telefon, e-post og sosiale medier

SORTERINGSGUIDE PÅ TOLV SPRÅK

I samarbeid med TolkSør har Avfall Sør utarbeidet guider om sortering av husholdningsavfall 

på tolv forskjellige språk. Sorteringsguidene kan brukes i skoler, på flyktningmottak, som 

oppslag i søppelrom i sameier eller borettslag og generelt av innbyggerne i eierkommunene. 

 

UNDERVISNING OG OMVISNINGER

Avfall Sør tilbyr barneskoler egne undervisningsopplegg på Støleheia Avfallsanlegg.  I 

tillegg til faglig påfyll og omvisning gis det økonomisk tilskudd til transporten mellom skole 

og avfallsanlegg.

Avfall Sør kan informere og rettlede elever og studenter med fagoppgaver relatert til avfall 

og gjenvinning, og vi er engasjert som jury i forbindelse med et årlig arrangement i regi av 

Ungt Entreprenørskap Agder.

I løpet av året får mange ulike lag, foreninger, kommuner eller private aktører omvisning ved 

Avfall Sør sine anlegg. Alternativt drar representanter fra Avfall Sør ut på tilsvarende besøk.

ARRANGEMENTER 

Avfall Sør ser verdi i å kommunisere direkte med våre kunder, og deltar jevnlig på ulike 

arrangementer:

• Stands på UiA med fokus på gjenbruk og sortering

• Messe/mottakelse på rådhuset for nyinnflyttede til Kristiansand

• Verdens miljødag 5. juni markeres på Grønt Senter i Kristiansand

• Ombruksuke markeres i Mjåvann Bruktbutikk – følg med på våre Facebook-sider

Miljøhensyn og forbruk
Avfall Sør er opptatt av miljøriktige løsninger i egen virksomhet og hos underleverandører. 

Vår drift skal i minst mulig grad være belastende for miljøet i form av utslipp og forbruk.   

Derfor er vi selvfølgelig Miljøfyrtårn-sertifisert, et arbeid som dokumenteres i en årlig 

miljøfyrtårnrapport. Avfall Sør er også medlem i Klimapartner-nettverket, som er et 

samarbeid mellom offentlige og private virksomheter. Målet med nettverket er å redusere 

klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling.

Ansvarlige anskaffelser 
Avfall Sør ønsker å ivareta både miljø- og samfunnsansvar i våre anskaffelser. Innkjøp skal 

gjennomføres etter gjeldende regelverk om offentlige anskaffelser, og vi skal passe på 

at varene og tjenestene ikke er levert av bedrifter som bryter menneskerettighetene, har 

uverdige arbeidsforhold eller bidrar til unødig miljøforringelse. Avfall Sør har utarbeidet en 

egen innkjøpsveileder for å sikre gode innkjøp. 
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Samarbeid eksternt
Avfall Sør er, som et av de større interkommunale avfallsselskapene i Norge, opptatt av å 

bidra til at bransjen videreutvikles på en positiv måte.  

Avfall Norge representerer hele avfalls- og gjenvinningsbransjen, og Avfall Sør er et fullverdig 

medlem som deltar i Avfall Norges arbeidsgrupper og i hovedstyret. Gjennom sirkulær 

økonomi har bransjen økt sitt samfunnsbidrag og skapt muligheter for verdiskaping, for i 

sirkulær økonomi anses avfall som råstoff til ny produksjon.

Avfall Sør er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen KS-Bedrift og interesseorganisasjonen  

KS-Bedrift Avfall, som er særlig relevant når rammebetingelser, lover, forskrifter og 

retningslinjer endres.

Avfall Sør har en sekretærfunksjon for Avfallsforum Sør, en møteplass for avfallsselskaper, 

kommuner og private avfallsaktører i Agder. Formålet er å utveksle informasjon og ideer, 

samt øke kompetansen om avfall.

Det holdes jevnlig samarbeidsmøter med andre avfallsselskaper i Agder om for eksempel 

felles deltakelse i kurs eller anbudskonkurranser.

AVFALLSBRANSJENS KOMPETANSELØFT: RESOURCE EDUCATION (REdu)

Prosjektets hovedformål er å få kloke hoder inn i avfalls- og gjenvinningsbransjen, og 

Avfall Sør er en av 14 REdu-partnere blant medlemsbedriftene i Avfall Norge som bidrar 

økonomisk. 

REdu internships er sommerjobb i en REdu-partnerbedrift kombinert med relevant arbeid 

på bachelor- eller masteroppgave eller et internt prosjekt i bedriften. Avfall Sør engasjerte 

sommeren 2018 en student i et prosjekt for å undersøke kildesortering i store fellesløsninger. 

Prosjektet ga meget god uttelling og resulterte i rapporten Kildesortering i fellesløsninger – 
Hvorfor noen får det til og andre ikke?



10 11

Avfall Sør tar samfunnsansvar sammen 
med ansatte

ARBEIDSGIVERPOLITIKK

Avfall Sør er en ansvarlig arbeidsgiver. Våre ansatte har rett til å organisere seg, og skal 

oppleve en trygg arbeidsplass med fokus på et helsefremmende arbeidsmiljø hvor den 

enkelte blir sett og får utvikle seg. Arbeidsmiljøarbeid er en prioritert oppgave, og bedriften 

jobber for et inkluderende arbeidsliv (IA).  Våre ansatte bidrar i bedriftens HMS-arbeid, og 

tillitsvalgte og verneombud tas med i utviklings- og omstillingsprosesser, samt når rutiner 

eller vernetiltak innføres. 

LIKESTILLING, LIKEVERD OG MEDVIRKNING

Mangfold i arbeidsstyrken og ledergruppen er viktig for å utnytte menneskelige ressurser, 

speile samfunnet og fremme verdiskaping. Arbeidsstokken i Avfall Sør har en naturlig fordeling 

mellom kvinner og menn, og ledergruppen består av tre kvinner og tre menn. Gjennom 

ansettelser ønsker vi å gjenspeile samfunnets mangfold og ta høyde for de ansattes ulike 

livsfaser. Vi jobber også bevisst for å hindre diskriminering.

Som arbeidsgiver legger vi til rette for at hver enkelt medarbeider, gjennom de tillitsvalgte, 

får mulighet for medvirkning og reell innflytelse på beslutninger. De ansattes representanter 

møter arbeidsgiver i ulike fora hvor dette skjer:   

• Arbeidsmiljøutvalg

• IA/HMS-gruppe

• Samarbeidsutvalg

•  Ansattes representanter i styret

AVFALL SØR SOM IA-BEDRIFT

Avfall Sør er en IA-bedrift. Formålet med IA-arbeidet er å skape en helsefremmende 

bedriftskultur slik at ansatte skal holde seg friske, trives og mestre jobben i forhold til helse 

og ulike livsfaser, samt at ansatte kan stå lengst mulig i jobb. IA-arbeidet hører hjemme i det 

systematisk forebyggende HMS-arbeidet, og skal være en del av bedriftens årlige publikasjon 

Handlingsplanen for HMS og IA-arbeid.

TILRETTELEGGING

Vi tilrettelegger for at flere av våre ansatte kan stå i jobb ved hjelp av tett oppfølging og 

bruk av ulike virkemidler som for eksempel tilretteleggingstilskudd fra NAV, midlertidig 

omplassering i organisasjonen, kjøp av hjelpemidler, hjemmekontorløsning, midlertidig 

omlegging av arbeidstid og -oppgaver, samt samtaler med bedriftshelsetjenesten.

SENIORPOLITIKK

Avfall Sør har en aktiv og god seniorpolitikk for våre eldste ansatte. Senioransatte i Avfall 

Sør bidrar til kontinuitet og videreføring av erfaring og kompetanse til yngre arbeidstakere, 

og er viktige ressurser for bedriften.  

Vi ønsker å:

•  beholde ansatte utover fylte 62 år
•  bidra med forebyggende tiltak og økonomiske insentiver for å få seniorene til å stå lenger i   

 jobb

•  sette positivt fokus på verdsetting, livskvalitet og seniormedarbeiderne som ressurs 

AVFALL SØR SOM LÆREBEDRIFT

Avfall Sør er godkjent lærebedrift, og vi har en godt innarbeidet kultur for å ta imot 

lærlinger; både på ordinære vilkår og lærlinger med særskilte opplæringsbehov. Vi ønsker 

å tilby fast jobb etter læretiden dersom det er ledige stillinger og lærlingen anses som 

kvalifisert for oppgavene. Avfall Sør hadde i 2018 tre lærlinger, hvorav en tar fagbrev innen 

anleggsmaskinførerfag og de to andre tar fagbrev i gjenvinningsfag.  

ARBEIDSTRENING OG PRAKSISPLASSER

Som en del av samfunnsansvaret inngikk vi samarbeidsavtaler med to attføringsbedrifter 

og NAV i 2018. Dette innebærer at vi tilbyr praksisplasser og arbeidstrening til mennesker 

som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet. 

På Mjåvann Bruktbutikk har vi til enhver tid fire personer på arbeidstrening. I tillegg har vi 

inngått avtaler hvor NAV yter lønnstilskudd med ytterligere to personer i denne bruktbutikken. 

Vi samarbeider også tett med NAV rekruttering om å tilby unge arbeidsledige muligheter 

for midlertidig jobb. 

Alt dette er virkemidler som bidrar til at enkeltmennesker kan prøve ut sine arbeidsevner og 

får reell arbeidstrening og erfaring – slik at de potensielt kan få fast jobb på sikt.  
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