
SMART SORTERT

SORTERINGSVEILEDER
FOR HUSHOLDNINGER I KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA

GLASS- OG METALL-
EMBALLASJE BIOAVFALL RESTAVFALL

PLAST-
EMBALLASJE

PAPP, PAPIR
OG KARTONG



REN GLASS- OG METALLEMBALLASJE

Glassflasker
Glasskrukker
Hermetikkbokser
Myke metallbokser
Aluminiumfolie
Øl-/brusbokser uten pant
Metallokk
Metallkorker
Metalltuber
Telyskapsler

• Aluminiumbokser, brus- og ølbokser, bokser fra makrell 
i tomat, leverpostei, telys  og lignende skal ikke kastes i 
restavfallet. Returkraft bruker 1 million kroner i året for å 
reparere skader i forbrenningsovnen som skyldes smeltet 
aluminium.

• Brus- og ølbokser produsert av gjenvunnet aluminium,  
krever bare 5 % av energien i forhold til ny aluminium.

• Glass- og metallemballasje kan gjenvinnes mange ganger 
og er et verdifullt råstoff.

Vindusruter
Drikkeglass
Steintøy
Keramikk
Porselen
Krystall
Gryter og steikepanner
Sykkeldeler
Verktøy
Lyspærer og  
sparepærer (farlig avfall)

Hentes hver 8. uke
JA TAKK

ANDRE TIPS

NEI TAKK

Lurer du på noe om sortering? Sjekk sortere.no eller avfallsor.no
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Glassemballasje blir til Glasopor skumglass, Glava isolasjon og til nye glassprodukter. 
Metallemballasje smeltes om og blir for eksempel til spiker, bildeler og armeringsjern.

Smarte løsninger for ansvarlig 
avfallshåndtering
Dette er Avfall Sørs visjon, som vi jobber for å oppfylle 
sammen med husholdningene i Kristiansand, Songdalen, 
Søgne og Vennesla.

Avfall er en viktig ressurs og råstoff for produksjon av nye produkter. 
Kommunene pålegges økte krav til materialgjenvinning og Avfall Sør 
tror at god opplæring sammen med gode løsninger for innsamling 
og gjenvinning vil gjøre morgendagens krav til materialgjenvinning 
mulig å oppnå. 

Vi innførte kildesortering i 1990 og Smart Sortert systemet med 
databrikker på beholderne med valgfri ukentlig tømming av 
bio- og restavfall i 2003. Nå er vi godt i gang med nye, store steg i 
videreutvikling av avfallssystemet vårt. 

I denne brosjyren finner du oppskriften på hvordan du skal sortere 
riktig i de forskjellige beholderne hjemme, og hvordan du kan bruke 
gjenvinningsstasjonene på best mulig måte. Vi håper brosjyren blir 
godt lest, og gjerne lagt til side for senere oppslag.

Ny henteordning for glass- og 
metallemballasje
I 2019 innfører vi henting av glass- og metallemballasje i 
Kristiansandsregionen.

Fra mars starter utlevering av mer enn 30.000 dunker til enkelt- 
og flerhusholdninger i Avfall Sørs fire eierkommuner.

De nye dunkene er grå med burgunder lokk og har et standard 
volum på 140 liter. Flerhusholdninger får større eller flere 
dunker. Dunken skal tømmes hver 8. uke, på samme ukedag man 
har tømming av andre avfallstyper. 

Dunkene skal kun brukes til oppsamling av glass- og metallem-
ballasje.  Dette er for eksempel syltetøyglass, hermetikkbokser, 
aluminiumsfolie og lignende. Du kan bruke sortere.no eller søke 
på våre nettsider for å se hvordan du skal gjenvinne forskjellige 
avfallstyper. Skriv inn det du vil kaste, og du får opp informasjon 
om hvordan og hvor du kan kaste det. Behandlet glass som 
ildfaste former og lignende har ofte et høyere smeltepunkt enn 
vanlig emballasjeglass, og må leveres som restavfall. Blanding 
av glass med forskjellige smeltepunkt kan svekke kvaliteten, 
eller ødelegge hele partier med glass.

Etter overgangen med ny henteordning for glass- og  
metallemballasje hjemme hos husholdningene, fases  
dagens returpunkter for glass- og metallemballasje ut.

Lykke til!



Aviser
Reklame
Tidsskrifter
Pocketbøker
Papirposer
Konvolutter
Kartonger
Pizzaesker
Eggekartonger
Drikkekartonger
Tørkepapir-/dorullkjerner
Bølgepapp

Glanset gavepapir
Gavepapirbånd
Metallemballasje
Bøker med perm
Suppeposer
Glass
Plast

Blir til råstoff i produksjon av nytt papir og ny emballasje av papp- og kartongBlir til nye plastprodukter, for eksempel leker, poser og hagemøbler

Plastposer
Bæreposer
Folie
Begre
Bokser og flasker av plast, 
for eksempel shampoflasker
Ostepakker
Vaskemiddelflasker

Stroppebånd
Bøtter
Leker
Hageslanger
VHS  videokassetter
Kjøkkenredskaper
Vednett
Isopor® (EPS)
Poser som består av både 
plast og metall, for eksempel 
kaffe og chipsposer

Lurer du på noe om sortering? Sjekk sortere.no eller avfallsor.no
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JA TAKKJA TAKK NEI TAKKNEI TAKK

Lurer du på noe om sortering? Sjekk sortere.no eller avfallsor.no
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PAPIR OG PAPPREN PLASTEMBALLASJE
Hentes hver 4. ukeHentes hver 4. uke

• Pizzaesker og lignende skal ikke inneholde matrester.
• Er trykksaker innpakket i plastemballasje må den fjernes før 

papiret kastes.
• Brett sammen slik at papiravfallet tar minst mulig plass.
• Større mengder leveres til gjenvinningsstasjonen.
• Skriv mobilnummer på drikkekartongen og du er med  

i Returkartonglotteriet. Trekning fire ganger i året.  
Minstepremier på 10.000 kroner.

• Skyll skitten plastemballasje i kaldt vann ved behov.
• Er plastemballasjen vanskelig å få ren, kastes den  

som restavfall.
• Oppsamlet plastemballasje legges i utdelt plastsekk.
• Før innsamling knyttes plastsekken og settes ut til henting 

sammen med tømming av papiravfall.
• Er du tom for plastsekker, knytt en tom bærepose på dunk  

for papiravfall for å få en ny rull.

ANDRE TIPS

ANDRE TIPS



CD/DVD
Ødelagte leker uten elektronikk 
Penner, tusjer, blyanter 
Tannbørster
Skumplast og isopor (EPS)
Bleier, bind, tamponger, q-tips
Kondomer
Støvsugerposer
Pillebrett
Skitten matemballasje
Suppeposer, chipsposer og 
kaffeposer med aluminiumsbelegg
Hundeposer
Bøker med stiv perm
Glanset gavepapir og bånd
Ringpermer
Stearinlys
Brukte/tomme lightere
Tilgrisete klær og sko
Kattesand

Elektriske apparater
Batterier
Lyspærer
Malingrester
Kjemikalier
Medisiner
Matavfall

Eggeskall
Nøtteskall
Skrell, skrotter,  
gammel frukt og grønnsaker
Avskjær fra fisk og kjøtt
Kjøttbein
Brødrester, muggent bakverk
Servietter og tilgriset tørkepapir
Kaffe- og tefilter
Løv, kvister, greiner, 
blomster og planter

Metallemballasje
Glass
Plast
Bleier

Lurer du på noe om sortering? Sjekk sortere.no eller avfallsor.no
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Blir til kompost og jordprodukter

BIOAVFALL
Hentes hver uke

JA TAKK NEI TAKK

For å unngå lukt kan du:
• Pakke inn ekstra fuktig matavfall i avispapir.
• Frys ned rekeskallet og legg det i dunk for  

bioavfall like før tømming.
• Vask dunken ved behov med såpe og vann.  

Dette er spesielt viktig om sommeren.
• Tøm dunk for bioavfall oftere om sommeren.

For å unngå fastfrysing:
Om vinteren kan det være en fordel å pakke bioposene inn i 
avispapir. Slik unngår du at vått avfall fryser fast på innsiden av 
dunken og gjør tømming vanskelig.

ANDRE TIPS

Lurer du på noe om sortering? Sjekk sortere.no eller avfallsor.no

RESTAVFALL
Hentes hver uke

Blir til lokal strøm og fjernvarme

JA TAKK NEI TAKK

• Det er kun brennbart avfall som ikke kan materialgjenvinnes 
som skal leveres som restavfall.

• Avfall som blir plassert ved siden av restavfallsdunken eller ved 
nedgravd container vil ikke bli tatt med av renovatøren.

• Restavfall som er for stort til å levere i dunk eller nedgravd 
container kan du levere til en av våre gjenvinningsstasjoner.

ANDRE TIPS
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Det begynner
i hjemmet . . .
Når du har sortert avfall hjemme, 
gjør vi resten. På tømmedag henter vi 
husholdningsavfallet og sørger for at 
det leveres til forsvarlig behandling. 
Bioavfall, papiravfall, plastemballasje 
og glass- og metallemballasje leveres 
til materialgjenvinning og blir til nye 
produkter. Restavfall transporteres til 
energigjenvinning og blir til strøm og 
fjernvarme.

God sortering er god økonomi og et viktig 
miljø- og klimatiltak. Godt sortert avfall og 
levering til gjenbruk betyr færre tømminger av 
avfallsdunkene, lavere renovasjonsgebyr og et 
bidrag til bedre miljø hjemme og globalt.

En databrikke er innfelt i avfallsdunkene. 
Brikken leses hver gang vi henter avfall, slik 
at vi kan registrere antall tømminger. Sorterer 
du godt, blir det færre tømminger og lavere 
renovasjonsgebyr for deg.

DIN TØMMEKALENDER 
finner du her:
avfallsor.no/tommekalender/

Snart tom for bioposer?
Knytt en biopose på dunk
for bioavfall ved neste tømming. 
Renovatøren vil da levere ut 
en ny rull bioposer til deg.

Pil ut mot gata 
= tømming
Sett dunk som skal tømmes 
slik at pilen på lokket peker 
ut mot kjørbar vei eller gate.
Mangler du pil på en 
eller flere dunker, 
ta kontakt med oss.

Nedgravde containere er en fremtidsrettet og 
brukervennlig løsning for å sortere og levere avfall.
 
Avfall Sør tilbyr nedgravd avfallsløsning i form av 
nedgravde containere med innkast over bakken.
Systemet ivaretar brukervennlighet, brannsikkerhet, 
hygiene og estetikk.
 
Flere nye boligområder, hytteområder samt Posebyen
har nedgravd løsning. 
 
Det følger med egen nøkkelbrikke som låser opp lukene.
Nøkkelbrikken følger eiendommen, og det er kun de som 
har mottatt nøkkelbrikker til avfallsløsningen som kan 
benytte ordningen.
 
Du finner mer informasjon om nedgravde containere på 
vår hjemmeside.

Tom for plastsekker?
Knytt en bærepose på dunk 
for papiravfall ved neste tømming. 
Renovatøren vil da 
levere ut en ny rull med 
plastsekker til deg.

Dunken må settes ut innen 
KL 06.00 
på tømmedag

31
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Nedgravde containere Bioavfall i biopose
Bioavfall fra husholdningen skal ligge i utdelt 
biopose og lukkes med knute før den plasseres 
i innkast for bioavfall. Gress kan legges løst i 
innkastet.

Papp og papir
Papp må rives opp før det legges i innkast, slik at 
det ikke bretter seg ut inne i container og tetter 
innkastet.

Restavfall i pose
Restavfall legges i en pose som lukkes med 
knute før den plasseres i innkast for restavfall. 

Andre avfallstyper
På noen avfallspunkter vil det også 
være innkast for plastemballasje og/
eller glass- og metall-emballasje. Dette 
avfallet kan også leveres til Avfall Sørs 
returpunkter eller gjenvinningsstasjoner.  

Det er viktig at emballasjen er ren og fri for 
matrester. For mer informasjon om riktig 
sortering, se sorteringsguiden på baksiden av 
folderen.

Farlig avfall
Miljøgifter og annet farlig avfall skal leveres til 
en gjenvinningsstasjon. Farlig avfall må aldri 
legges i containerne!

Tømming
Avfall Sør har driftsansvar og sørger for tømming 
av containerne. Hyppighet tilpasses etter behov.

Papp/papir

og

Papp/papir

og

Feil avfall ødelegger! 
Det må aldri stappes søppelsekker eller 
store lange gjenstander ned i containerne. 
Det kan blokkere innkastet.

Aldri avfall på bakken!
Alle har ansvar for at området rundt 
containerne holdes ryddig og rent. Avfall 
inntil eller i nærheten av innkastene 
skjemmer omgivelsene, er svært 
uhygienisk og kan være smittefarlig. Fugler 
og dyr kan rote til og spre smittestoffer.

Unngå snø på innkast og plattform!
Det er beboernes ansvar å måke snø slik at 
containerne kan tømmes. Plattformen må 
aldri benyttes til snøopplag. Ved brøyting 
må det tas hensyn til adkomst både for 
brukere og renovasjonsbil.

Nøkkelbrikke følger med bolig
Innkastene har elektronisk lås. Det er bare 
beboere i området som har adgang til å 
kaste avfall i de nedgravde containerne. 
Nøkkelbrikke som låser opp lukene skal følge 
med huset eller leiligheten.

Lås opp
Bruk utlevert nøkkelbrikke for å åpne luken. 
Enkelte modeller må først aktiveres med 
hånden på et håndsymbol.

Legg inn avfallet
Åpne luken og legg inn avfallet. Steng luken 
etter deg.

Avfall Sør Husholdning AS
Postboks 4094, 4689 Kristiansand

Besøksadresse: Vige havnevei 90, 4633 Kristiansand

Telefon: 38 17 70 70 – E-post@avfallsor.no

Avfall Sør ønsker å tilby deg pålitelige og miljøriktige 

avfallstjenester. Et ledd i dette arbeidet er nedgravde 

containere, et oppbevaringssystem som tar vare på 

brukervennlighet, hygiene og estetikk.

Smarte avfallsløsninger for 
ansvarlig avfallshåndtering

Avfall Sør tilbyr nedgravd avfallsløsning i form 
av nedgravde containere med innkast over 
bakken. Systemet ivaretar brukervennlighet, 
brannsikkerhet, hygiene og estetikk.

Smarte løsninger for 
ansvarlig avfallshåndtering

Ved tap av nøkkelbrikke, behov for ekstra 
bioposer eller annet, ta kontakt med  
Avfall Sør på telefon 38 17 70 70

Mer informasjon finner du på avfallsor.no

Avfall Sør Husholdning AS
Postboks 4094, 4689 Kristiansand

Besøksadresse: Vige havnevei 90, 4633 Kristiansand

Telefon: 38 17 70 70 – E-post@avfallsor.no

Avfall Sør ønsker å tilby deg pålitelige og miljøriktige 

avfallstjenester. Et ledd i dette arbeidet er nedgravde 

containere, et oppbevaringssystem som tar vare på 

brukervennlighet, hygiene og estetikk.

Smarte avfallsløsninger for 
ansvarlig avfallshåndtering

GRATIS SMS-VARSEL
På avfallsor.no kan du registrere 
mobilnummeret ditt slik at du mottar varsel 
dagen før vi henter plastemballasje, papp, 
papir og glass- og metallemballasje. 



Tekstiler og sko
UFF og Fretex tar i mot klær, sko,  
accessoirer og lettere husholdnings-
tekstiler som duker, håndklær, gardiner, 
puter,  sengetøy, myke leker og 
tilsvarende. 

PS! Det er en vanlig misforståelse at 
det kun er lite brukt tøy av høy kvalitet 
som er ønskelig. Du kan levere alle 
kvaliteter tøy og tekstiler, bare det er 
rent og tørt. Også klær som er hullete 
og slitt kan materialgjenvinnes til nye 
produkter.

Avfall Sør tilbyr
enklere betaling

Avfall og økonomi
Renovasjonsgebyret består av en 
fast og en variabel pris.
 
1. Fast pris beregnes etter antall boenheter.
 Denne delen dekker kostnader for 

gjenvinningsstasjonene, returpunkter og 
administrasjon.

 
2. Variabel pris beregnes etter antall 

tømminger. Her kan du selv påvirke prisen, 
da du betaler for antall ganger du setter 
frem dunken for tømming. Denne delen 
dekker innsamling og behandling av avfallet.

Avregning for 
tømming
av bioavfall 
Av hensyn til hygiene skal dunk for bioavtall 
tømmes minst 12 ganger i året. Har du færre 
enn 12 tømminger av bioavfall det ene året, 
vil du på 1. termin i påfølgende år betale 
for mellomlegget (avregnes) mellom dine 
faktiske tømminger og de tolv obligatoriske 
tømmingene. 

Hjemmekompostering
og Bokashi
Både hjemmekompostering 
og Bokashi 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 
kompost.

Bioposer er ferskvare 
Bioposene er 100 % komposterbare og inngår som 
en naturlig del i komposteringsprosessen sammen 
med bioavfallet. Bioposen kan nedbrytes på mellom 
10-45 dager (i komposteringsanlegget) og har en 
begrenset holdbarhet. På hver rull er det trykt et 
tall,  for eksempel 02/19 som betyr at bioposene er 
produsert i februar 2019. Bioposer som er lagret mer 
enn ett år kan ha lettere for å revne. Bioposer som 
lagres mørkt og kjølig fungerer erfaringsmessig 
veldig bra. Ved lagring varmt og i sollys starter 
nedbrytningsprosessen av bioposer.
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Visste du at hver person i vår region i 
gjennomsnitt kaster rundt 30 kg matrester 
hvert år som kunne vært spist? Det er nærmere 
3.000,- kroner per person i året 
– rett i søppelkassa!

30 KG

TIPS FOR MINDRE MATSVINN:
• Planlegg innkjøp – lag handleliste.

• Ha oversikt i kjøleskap og fryser over maten du lagrer.

• Lag passelige porsjoner.

• Datomerkede varer kan gjerne brukes etter utløpsdato. 
Bruk syn, lukt og smak for å sjekke.

• Lag en «spis meg først-boks» i kjøleskapet.

• Innfør en fast restedag i uka.

• Frys rester om du ikke kan bruke dem før de må kastes.

• Rester kan brukes i restewraps, gratineres, has i supper 
og bakes i ovnen.

• Konkurrer i familien om å kaste minst mulig mat.

• Ha det gøy med matlaging!

Matsvinn

Avfall Sør AS
Bankkonto: 3000.19.24466
Dersom du bruker eFaktura, får du fakturaene tilsendt i 
nettbanken, ferdig utfylt med KID-nummer og kontonummer.

Automatisk betaling av faste fakturaer.



Hytterenovasjon
Renovasjonsordningen for hytter og fritids-
boliger består av dunk til restavfall og dunk 
til papp- og papiravfall.
 
Dunkene på hytterenovasjonspunktene er påført lås, og ut- 
plassert på forskjellige områder i kommunene. Hver hytteeier 
har mottatt egen nøkkel som passer til disse låsene. Lurer du på 
hvor hyttepunktene er, se vår hjemmeside for mer informasjon. 

Dunkene settes ut til påske (værforbehold), og hentes inn igjen 
31.10. Du bestemmer selv hvilket punkt du ønsker å benytte.
 
HELÅRSPUNKTER
Avfall Sør har noen helårspunkter hvor avfall fra hytter og 
fritidsboliger kan leveres hele året.
• Trysnes marina, Søgne
• Ålo brygge, Søgne
• Høllen, Søgne
• Krossneset, Søgne
• v/Repstadveien 70, Søgne
• Tømmestø brygge, Kristiansand
• Kongshavn, Kristiansand
• Lindebø brygge, Kristiansand
• Alle punkter i Vennesla
• Alle punkter i Songdalen
 
Grovavfall skal leveres til en av våre gjenvinningsstasjoner. Det 
er gratis å levere på gjenvinningsstasjonene for abonnenter.
 
Gebyr for hytterenovasjon faktureres en gang pr år.  
Dette gjøres i april.
 
Hytter og fritidseiendommer i Kristiansandsregionen sorterer 
ikke ut matavfall, og mottar derfor ikke bioposer.
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Mjåvann Bruktbutikk
Som et alternativ til å kaste brukbare 
gjenstander har Avfall Sør lagt til rette for 
ombruk ved å etablere Mjåvann Bruktbutikk.

Mjåvann Bruktbutikk er etablert på området til 
Mjåvann gjenvinningsstasjon.  Her kan innbyggerne i 
Kristiansandsregionen levere fra seg ting til ombruk og 
stikke innom bruktbutikken og gjøre en god handel.  Ved 
Mjåvann Bruktbutikk kan du finne masse spennende. Vi selger 
sportsutstyr, sykler, leker, møbler, pyntegjenstander, servicer, 
kopper og kar. Varene som selges i bruktbutikken samles inn ved 
gjenvinningsstasjonene. 

Før varer selges i butikken foretar vi en vurdering av renhet og 
kvalitet. Etter behov vasker og reparerer vi gjenstander før de blir 
priset og lagt ut for salg i butikken.

Avfall Sør samarbeider med NAV og vekstbedrifter for å drive 
arbeidstrening i Mjåvann Bruktbutikk. Inntektene fra salget 
i Mjåvann Bruktbutikk går til å drifte vårt arbeidssenter for 
arbeidstrening.

Mjåvann Bruktbutikk er sirkulærøkonomi i praksis og  
har 2-6 arbeidstreningsplasser.

. . . og fortsetter
på gjenvinnings- 
stasjonene
Avfall Sør sine abonnenter kan levere 
avfallet til den gjenvinningsstasjonen de 
ønsker uten å betale. Ordningen med gratis 
levering gjelder avfall levert med personbil  
klasse B, med eller uten henger.

På gjenvinningsstasjonene kan du levere ombruksvarer, 
avfall til materialgjenvinning, energigjenvinning og 
deponi, og du kan kjøpe kompost og jordprodukter.

RIKTIG SORTERING STARTER HJEMME
Grovsorter avfallet før du reiser hjemmefra, så sparer 
du tid på gjenvinningsstasjonen. Det du vil kaste skal 
sorteres etter anvisninger som gis på stedet. Er du i 
tvil om hva som er riktig sortering, spør ansatte på 
gjenvinningsstasjonen.

LANGÅPNE GJENVINNINGSSTASJONER
Sjekk avfallsor.no for åpningstider på våre 
gjenvinningsstasjoner på Støleheia, 
Mjåvann, Sørlandsparken og Høllen Vest.

Gjennomsiktige sekker 
Ved Avfall Sørs gjenvinningsstasjoner er det innført 
strengere krav til sortering. Fra 2019 vil vi ha restavfallet 
levert løst i tilhenger eller i gjennomsiktige sekker. 

Grunnen til dette er at:
- bedre sortering = økt gjenvinning
- våre undersøkelser viser at over 50% av restavfall i 

sorte sekker kan gjenvinnes
- mer avfall til materialgjenvinning hjelper oss til å 

holde renovasjonsgebyret nede

Eksempler på grovavfall som kan leveres som 
restavfall på gjenvinningsstasjonene er:
Presenninger, vednett, EPS (isolasjon), Glava, tau, 
stroppebånd, ødelagte plastmøbler, gummi, lær, 
hegeslanger, skitne tekstiler, etc. 

Grovsorter avfallet hjemme før du kommer til gjenvinnings-
stasjonen. Her vil våre ansatte hjelpe kunder med å sortere 
riktig. Det vil bidra til at avfallstyper som metaller, papp, 
farlig avfall, samt elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) 
ikke havner som restavfall, men får et nytt liv som nye 
produkter.

NB! Sekker til innsamling av 
plastemballasje skal ikke brukes 
til restavfall ved levering på 
gjenvinningsstasjonene.



Kjøpe jord og bark
Bioavfallet du sorterer hjemme blir til næringsrik kompost og 
jordprodukter. Produktene kan du kjøpe på våre gjenvinnings- 
stasjoner. Ved gjenvinningsstasjonene i Sørlandsparken og på 
Mjåvann selger vi jord og bark i sommersesongen. Ved gjenvin-
ningsstasjonen på Støleheia selges jord og bark hele året, utvalget er 
større og du kan bestille større mengder tilkjørt. På Støleheia tilbys 
flere typer jord, bark, sand og steinprodukter som pukk og grus.

Ansatte på gjenvinningsstasjonene laster salgsvarene i tilhenger 
for deg.

Avfallstyper vi tar imot
på gjenvinningsstasjonene 
• Ting til ombruk
• Hageavfall
• Metaller
• Papp og papir
• Gips
• EE-avfall
• Plastemballasje
• Glass- og metallemballasje
• Tekstiler og sko
• Ubehandlet og behandlet trevirke
• Betong, murstein, keramikk
• Farlig avfall som trykkimpregnert trevirke, kjemikalier, 

batterier, asbest
• Bildekk
• Vinduer
• Kasserte fritidsbåter

Avfallstyper vi IKKE tar imot
på gjenvinningsstasjonene 
• Matavfall: Kastes som bioavfall i henteordningen hjemme.

• Medisiner: Alle apotek er pliktige til å ta imot slikt avfall fra 
privatpersoner.

• Døde kjæledyr: Kontakt veterinær. Døde smådyr som mus, rotter 
og lignende er tillatt å pakke inn og legge i dunk for restavfall.

• Eksplosiver og ammunisjon: Ta kontakt med politiet på telefon 
02800 for mer info.

• Fyrverkeri : Forhandlere som selger har plikt til å ta imot tilsvaren-
de ubrukt fyrverkeri. Brukt fyrverkeri kan kastes som restavfall.
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Batterier
Batterier er alt fra små batterier i klokker og 
høreapparater, til vanlige engangsbatterier 
og store nødstrømsbatterier. Batterier er også 
blybatterier, som startbatterier til biler og 
båter. Alle batterier kan leveres til butikker som 
selger samme type batterier, uavhengig av 
merke. Batterier kan også leveres 
på gjenvinningsstasjonene.

Ruller med bioposer og 
plastsekker får du også tak i her: 
• Mjåvann gjenvinningsstasjon
• Støleheia gjenvinningsstasjon
• Sørlandsparken gjenvinningsstasjon
• Avfall Sør administrasjon – Vige havnevei 90, 2. etasje

Annet elektroavfall 
Elektroavfall kan inneholde miljøgifter, 
og skal leveres på gjenvinningsstasjonen 
eller til forhandlere som selger 
elektroniske produkter.

Vi sørger for at alt innsamlet elektroavfall blir 
behandlet slik at farlige gasser, oljer og eventuelle 
andre miljøskadelige komponenter blir fjernet og 
riktig behandlet. Innsamlet elektroavfall blir sortert 
og sendt videre til gjenvinning. Materialene som kan 
brukes på nytt, som jern, aluminium, glass og plast 
blir gjenvunnet til nye produkter sammen med annet 
sortert avfall.

Farlig avfall
Farlig avfall inneholder miljøfarlige stoffer 
som kan føre til alvorlig forurensning og 
skader for mennesker og dyr. Derfor må 
dette ikke blandes med annet avfall, men 
samles inn og destrueres på riktig måte. 
På den måten unngår vi at de miljøfarlige 
stoffene havner på avveie.

Vi sørger for at farlig avfall blir tatt hånd 
om på en sikker måte. 



Lurer du på noe om sortering? 
Sjekk sortere.no eller avfallsor.no
Telefon 38 17 70 70
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