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-innspill før offentlig høring, juni 2020 
 

Avfall Sør har sammen med sine to eierkommuner utarbeidet forslag til avfallsplan for perioden 

2021-2024. Planen gjelder hvordan selskapet skal ivareta kommunenes lovpålagte oppgaver innen 

innsamling og behandling av husholdningsavfall. Under utarbeidelsen har både innbyggere og 

ansatte i selskapet og eierkommunene blitt invitert til å komme med innspill. Retningsvalg har blitt 

presentert for politikere i begge kommunene.  Videre følger en oppsummering av de innspill som er 

kommet inn, før planen ble lagt på høring i juni 2020. 

Fra innbyggere  
Det ble lagt ut et spørreskjema på Avfall Sørs nettside, med link fra Facebook, som fikk 105 svar. I 

tillegg ble det engasjement på Facebook-post der folk ble invitert til å komme med innspill. Det er 

også gjennomført en brukerundersøkelse av Norfakta. Samlet har dette gitt et inntrykk av hva 

innbyggerne er opptatt av, og hvordan de opplever Avfall Sørs tjenester. Vi har ikke et representativt 

utvalg av innbyggere som har uttalt seg, men tilbakemeldingene er i all hovedsak positive, og mange 

er opptatt av sortering og materialgjenvinning. Konkrete innspill videresendes internt der de er 

relevante. 

Ett tiltak skilte seg ut, og svares derfor ut her: Mange innbyggere ønsker dunk for plastemballasje.  

➢ Begrunnelsen for å fortsette med plastsekk som løsning er vurdert på nytt. Kombinasjon av 

stor investering, dyrere innsamling og mindre mulighet for kontroll av kvaliteten på det som 

er utsortert, taler sterkt for å beholde dagens løsning. Det er også mange som ikke ønsker 

dunk av hensyn til plass og estetikk. De som ønsker dunk kan kjøpe brukt dunk på Mjåvann 

Bruktbutikk, og oppbevare sekken i den fram til tømmedag.   

 

Fra Næring- og eiendomsutvalget i Kristiansand kommune 
Det ble stilt spørsmål om innføringen av standardtjeneste på gjenvinningsstasjonene. Det er 

forståelse for behov for å redusere misbruk, men Avfall Sør må være obs på konsekvensene. Det kom 

signaler om at det kan bli politisk debatt rundt temaet når planen kommer på høring.  

➢ Avfall Sør har fremskyndet internt arbeid og avklaringer for å ha en tydeligere beskrivelse av 

hva innføringen vil innebære. Det påpekes at det ikke er ferdig utredet, og vil kunne bli 

påvirket av grundigere interne vurderinger samt innspill i høringsrunden.  

 

Fra By- og stedsutviklingsutvalget i Kristiansand kommune 
Innspillene gikk på hentefrekvens; med spenn fra at tiden er overmoden for fast, redusert 

tømmefrekvens med tanke på økonomi, miljø og materialgjenvinningsgraden, til at dette vil være 

uheldig fordi det vil skape store utfordringer for de som bor tett og har liten plass til å oppbevare 

avfall.  

➢ Fast, redusert tømmefrekvens er utredet også tidligere. Tiltaket vil bli kostbart, iallefall 

innenfor dagens innsamlingskontrakt, og ha en mindre miljøeffekt enn man skulle forvente. 



Det vil heller ikke bidra til bedre sortering i fellesløsninger der utfordringen er størst. Basert 

på det holder Avfall Sør fast ved fleksibel ordning videreføres inntil videre. Fast, redusert 

tømmefrekvens utredes underveis som en del av forberedende arbeid for ny kontrakt. 

 

Fra Bygg- og miljøutvalget i Vennesla kommune  
Utvalget vedtok seks innspill  

1. Støleheia har Venneslas største utslipp av CO2 i kommunens klimaregnskap. Rådmannen 

ønsker en utredning i 2020, om det er tiltak innen for en forsvarlig økonomisk ramme, som 

kan redusere utslippet 

➢ Beregninger av klimagassutslipp fra deponi er svært usikre, og det har ført til at 

Miljødirektoratet i årets oppdatering av utslipp fra norske kommuner foreløpig har 

fjernet disse tallene. Avfall Sør er likevel klar over at det er utslipp og gjør i 2020 

teoretiske beregninger og fysiske målinger for å øke kunnskap og bedre vurdere om 

tiltak kan gjøres for å kutte utslippene. Å vurdere tiltak for å redusere utslipp av 

deponigass er lagt inn som tiltak i ny avfallsplan. 

  

2. Utslippene på Støleheia beregnes pr. innbygger i de kommuner som er tilknyttet anlegget, og 

utslipp pr. innbygger legges inn i klimaregnskapet til den kommunen innbyggerne bor i.  

➢ Det antas at klimaregnskapet det henvises til er det offisielle klimaregnskapet fra 

Miljødirektoratet, der utslipp fra deponi foreløpig er tatt ut og Avfall Sør heller ikke 

har noen myndighet til å påvirke beregningene. Men Avfall Sør kan være behjelpelig 

med fordelingsnøkkel dersom kommunen ønsker å gå videre med en slik beregning. 

Det anbefales da å tilsvarende legge til utslipp fra avfallsforbrenning på Langemyr 

som kan tilskrives avfall fra innbyggerne i Vennesla.  

 

3. Å få flest mulig ut i arbeidslivet er en av vår tids viktigste samfunnsansvar. Rådmannen ber 

om at økt satsing innen for lærlinger, arbeidstrening, og tilrettelagte stillinger blir prioritert 

innen for området som skal gjennomføres i perioden.  

➢ Avfall Sør har gjennom mange år hatt en bevisst holdning til et utvidet 

samfunnsansvar knyttet opp mot ivaretakelse av mennesker som av ulike grunner 

faller midlertidig ut av arbeidslivet. Dette arbeidet videreføres. 

 

4. Innenfor digitalisering er det 2 områder som det ønskes samarbeid om. Det gjelder 

klimaregnskap og «min side». Selv om Kristiansand og Vennesla velger forskjellig program, er 

det ønskelig at Avfall Sør AS får grunnlagsdataene ut på en plattform slik at kommunene kan 

få dataene mer eller mindre sømløst inn i sine program.  

➢ Avfall Sør jobber med å videreutvikle eget klimaregnskap, og kan være behjelpelig 

med tall til kommunens klimaregnskap. Utvikling av Min side vil vurderes i samarbeid 

med eierkommunene.  

 

5. Det må tilrettelegges for at miljøsertifiserte bedrifter kan få den dokumentasjonen de trenger 

på Støleheia. 

➢ Kundene kan i dag få rapporter på det de leverer på Støleheia innenfor dagens 

løsninger. 

 

6. Det bør også sendes melding på SMS ved endret tømming i forbindelse med helligdager. 

➢ Det skal sees på bedre løsninger for varsling av tømmedag. 


