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1. Hensikt 
Hensikten med retningslinjen er å sikre riktig plassering av avfallsbeholderne og samtidig sikre godt 
renhold, at beholderne ikke blir overfylte og at beholdere ikke blir for tunge. 

2. Oppsamlingsenheter og tømming 
Husholdningsavfallet skal kildesorteres hjemme hos abonnenten og oppbevares i bio-, papp og papir- 
glass- og metallemballasje-, og restavfallsbeholder fortrinnsvis plassert på abonnentens eiendom. 
Når avfallsbeholderne ønskes tømt, skal de bringes frem til vei eller fortauskant ved kjørbar vei. 
Beholderne skal tømmes tilstrekkelig ofte og plasseres slik at de ikke er til hinder eller sjenanse for 
andre. 

Oppsamlingsenheter 

Avfall Sør eier og bestemmer hvilke typer oppsamlingsenheter som skal benyttes i innsamlings- 
systemet. 

• Ved oppstart av abonnement i forbindelse med nyoppført bolig inngås det avtale med Avfall 
Sør om antall beholdere og størrelser. Avfallsbeholderne leveres til abonnenten sammen 
med bioposer, matavfallskurv og oppsamlingskasse til papir. 

• Avfall Sør står fritt til å utplassere nye - eller brukte og rengjorte avfallsbeholdere hos 
abonnenten. Lager av gamle beholdere vil alltid bli brukt først. 

• Abonnenten skal betale for inn- og utkjøring av avfallsbeholdere og annet utstyr. 
• Avfallet skal sorteres etter Avfall Sørs anvisninger.  
• Avfallsbeholderne må ikke overfylles. Pass på at lokket alltid kan lukkes helt. 
• Avfall Sør kan pålegge større/flere avfallsbeholdere ved behov. 
• Avfallsbeholdere som blir ødelagt av slitasje, elde eller skade påført ved tømming, vil bli 

byttet for Avfall Sørs regning. Ødeleggelser som skyldes hærverk, påkjørsel eller lignende, må 
abonnenten dekke selv. 

• Avfallsbeholderne må rengjøres av abonnenten med jevne mellomrom. 
• Innholdet i avfallsbeholderne må ikke komprimeres slik at det setter seg fast ved tømming. 

Bruk av avfallspresse må godkjennes av Avfall Sør. 
• Avfallsbeholderne må ikke fylles med for tungt avfall. Se maksimale vekter for fulle 

avfallsbeholdere: 
o 120/140 l avfallsbeholder 50 kg 
o 240 l avfallsbeholder  70 kg 
o 660 l avfallsbeholder  120 kg 
o 1000 l avfallsbeholder  240 kg 

Maksimale vekter er satt med tanke på renovatørenes arbeidsmiljø og fordi beholderne kan 
gå i stykker. 

• Unngå vått hageavfall i beholder for bioavfall og pakk fuktig bioavfall i avispapir om vinteren. 
Slik unngår du at avfallet fryser fast. 
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Plassering på tømmedag 

Avfallsbeholderne skal trilles frem til vei eller fortauskant ved kjørbar vei innen kl. 06:00 på 
tømmedag. Beholderne skal plasseres slik at gul pil på lokket peker ut mot kjørebanen. Dette er 
signal til renovatøren om hvilke abonnenter som ønsker tømming. Det er abonnentens ansvar å 
rydde snø og andre hindringer rundt beholderne. Ved glatt føre skal det være strødd. Avfall Sør 
bestemmer i tvilstilfeller hvor avfallsbeholderne skal plasseres på tømmedag. 

Når avfallsbeholderne er tømt, skal renovatøren sette disse tilbake i oppreist og lukket tilstand på 
samme sted som de ble satt frem for tømming. Etter tømming skal abonnenten sette 
avfallsbeholderne tilbake til oppstillingsplass, fortrinnsvis samme dag og på egen eiendom. 

• Beholder for papp og papir (papp, papir, drikkekartong) tømmes på en fast ukedag hver 
4.uke. 

• Beholder for bioavfall (mat- og hageavfall) tømmes på en fast ukedag når den er satt frem for 
tømming. Bioavfallsbeholder må tømmes minimum 12 ganger pr. år av hensyn til hygiene og 
luktutvikling i den varme årstiden. Minimum antall tømminger er fastsatt i samarbeid med 
kommunehelsetjenesten. 

• Restavfallsbeholder tømmes på en fast ukedag, når den er satt frem for tømming. 
• Beholder for glass- og metallemballasje tømmes hver 8. uke, på samme faste ukedag som 

man har tømming av bio- og restavfall.  
 

• Plastemballasje i plastsekker, hentes på samme dato som beholder for papp og papir. 
Plastsekken skal henge på kroken, festet på papp- og papir beholderen, eller stå ved siden av 
beholderen for å bli hentet. Den må ikke knyttes fast til beholderen. 
 

• Avfall Sør tilbyr gratis SMS-varsling før tømmedagen for papp- og papir, plastemballasje og 
glass- og metallemballasje. Du kan melde deg på SMS-varsling på www.avfallsor.no  

• Du finner informasjon om tømming ved å gå inn på www.avfallsor.no. 
• Du finner oversikt over innkjøring av helligdager i på www.avfallsor.no , i avisene eller på 

Facebook. 
• Avfall som settes ved siden av avfallsbeholderne vil ikke bli samlet inn. 

Manglende tømming 

Når abonnenten har fulgt Avfall Sørs anvisninger, skal Avfall Sør besørge tømming av 
avfallsbeholderne på de dager som er satt opp i tømmekalenderen.  Varsel om manglende tømming 
gis snarest mulig til Avfall Sør på telefon: 38 17 70 70 eller til e-post: post@avfallsor.no 

3. Hjemmel for retningslinjen 
Denne retningslinjen er laget med henvisning til § 2.5 i ”Forskrift for husholdningsavfall i 
Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla”.  
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