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Hensikt

Hensikten med retningslinjen er å sikre god kildesortering for å oppnå størst mulig grad av
materialgjenvinning. Å kildesortere vil si å holde visse avfallstyper adskilt og levere disse i anviste
avfallsbeholdere eller bringe disse til anviste mottaksplasser.
Avfall Sør skal legge til rette for at abonnentene kan sortere avfallet og sørge for at avfallstypene som
abonnentene har sortert blir gjenvunnet eller behandlet på annen lovlig måte.

2.

Hvorfor kildesortere?
God sortering er et viktig miljøtiltak: Gjenvinning av avfall til nye råstoffer krever mindre
energi enn utvinning av nye råstoffer fra naturen.
God sortering gir mer og bedre materialgjenvinning.
God sortering gir reduserte klimautslipp.
God sortering sikrer at farlige stoffer blir behandlet på riktig måte.
Godt sortert avfall og levering til gjenbruk betyr færre tømminger av avfallsbeholderne, og er
dermed god økonomi for husholdningene.

3.

Sorteringsrutiner - henteordning

Alle husholdninger i Kristiansand og Vennesla skal sortere husholdningsavfallet i minimum fem
avfallstyper.
Avfallsbeholdere
Til oppsamling av kildesortert avfall får abonnentene som standard utdelt en 140 liters
avfallsbeholder til bioavfall, restavfall, glass- og metallemballasje, og papp og papir. Plastemballasje
samles opp i plastsekker levert av Avfall Sør.
Størrelse og antall beholdere kan oppgraderes og endres etter avtale med Avfall Sør.
a) Bioavfall (mat- og hageavfall) skal legges i beholder med brunt lokk.
•

Bioposer til oppsamling av bioavfall leveres ut ved at kunden knytter en biopose på
matavfallsdunken ved neste tømming. Renovatøren vil da levere ut en ny rull med
poser.

b) Papp og papir skal legges i beholder med grønt lokk.
c) Restavfall skal legges i beholder med grått/svart lokk.
d) Glass- og metallemballasje/innpakning legges i beholder med burgunder lokk.
•

Beholder skal kun inneholde glass- og metalemballasje. Stekepanner, vaffeljern og
andre gjenstander som ikke er en form for innpakning skal leveres på en av Avfall Sør
sine gjenvinningsstasjoner.

•

Emballasjen skal være rengjort.
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e) Plastemballasje legges i gjennomsiktige avfallssekker som utleveres av Avfall Sør.
Sekken settes ved siden av beholder på tømmedag for papp og papir. Sekken må ikke
knyttes fast til beholderen.
•

Plastemballasjen skal være ren.

•

Avfallssekker til plastemballasje leveres ut ved at kunden knytter en plastpose på papp
og papir beholderen ved neste tømming av papp og papir. Renovatøren vil da levere ut
en ny rull med plastsekker.

Ved oppstart av abonnement i forbindelse med nybygg, mottar abonnenten i tillegg til
beholdere/dunker en matavfallskurv til oppsamling av matavfall sammen med en grønn kasse til
oppsamling av papir. Det leveres også ut bioposer og sekker til plastemballasje.
Abonnenter kan kjøpe matavfallskurver og kasser til papir hos Avfall Sør.
Abonnenter som ønsker å hjemmekompostere i stedet for å ha beholder for bioavfall kan inngå
skriftlig avtale med Avfall Sør om dette. De som hjemmekomposterer mottar ikke bioposer.
Gårdsbruk med husdyrdrift og godkjent gjødselkjeller kan søke om fritak for beholder for bioavfall.
Kildesortert husholdningsavfall hentes av Avfall Sør på faste tømmedager. Nærmere informasjon om
tømmedager finnes på hjemmesiden til Avfall Sør. Det er mulig å få SMS-varsling for påminnelse om
tømming for papp/papir og plastemballasje, og for glass- og metallemballasje. Påmelding skjer på
hjemmesiden.
Kontroll og avvik
Avfall Sør følger opp avvik i forhold til hvordan avfallet skal sorteres. Abonnenter som gjentatte
ganger har avvik fra denne retningslinjen, vil bli gjort oppmerksom på hvordan avfallet skal sorteres
(se pkt. a-e). Dersom dette ikke hjelper, kan Avfall Sør hente og sortere avfallet for abonnentens
regning.

4.

Gjenvinningsstasjoner

Avfall Sør har fire gjenvinningsstasjoner med fleksible åpningstider. Her tar vi imot grovavfall fra
abonnentene. Åpningstidene finner du på Avfall Sørs hjemmeside.
Riktig sortering på gjenvinningsstasjonen starter hjemme, ved at avfallet grovsorteres. Sorte sekker
med avfall er ikke tillatt levert på Avfall Sør sine gjenvinningsstasjoner. Ved bruk av sekk, bruk
gjennomsiktige sekker.
Det er viktig å levere følgende avfallstyper til gjenvinningsstasjonen for riktig behandling:
•
•
•

Farlig avfall (batterier, lysstoffrør, lyspærer, olje- og oljeprodukter, malingrester,
rengjøringsmidler, kjemikalier osv.)
Elektroavfall (kabler og ledninger, armaturer, TV og radio, PC og datautstyr, mobiltelefon,
komfyr, kjøleskap, kjøkkenmaskin, elektrisk tannbørste, blinkesko osv.)
Gjenstander som kan gjenbrukes: for eksempel møbler, bruksgjenstander, klær og sko.
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Informasjonskanaler

Nærmere informasjon om sorteringsrutiner og hente- og bringeordninger:
a)
b)
c)
d)

6.

Avfall Sørs hjemmeside: www.avfallsor.no
Sortere.no.
Vårt kundesenter på telefon 38 17 70 70.
Avfall Sør på Facebook og Instagram.

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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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 papirglass- 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 innsamlingssystemet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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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Hensikt

Hensikten med retningslinjen er blant annet å sikre at eier av veien og abonnenten sørger for at
veien er fremkommelig for renovasjonsbilen på tømmedagen. Retningslinjen omfatter blant annet
beskjæring av vegetasjon, legge til rette for gode snuplasser og generelt veivedlikehold.
Retningslinjen omfatter også periodevis ufremkommelighet (vinterrenovasjon).

2.

Fremkommelig vei

En vei regnes som fremkommelig for renovasjonsbil når den er i en slik stand at renovasjonsbilen kan
komme frem til oppsamlingsplass og snu på en forsvarlig måte hele året. Både offentlige og private
veier regnes som kjørbare når dette er oppfylt.
Renovasjonsrutene planlegges ut fra veier som er definert som kjørbare og fremkommelige.
Følgende gjelder for kjørbar/fremkommelig vei:
•
•
•
•

Veien må ha en bredde og fri høyde som gjør det mulig for renovasjonsbilen å komme frem.
Veien må også kunne tåle tyngden av renovasjonsbil.
Veien bør være tilrettelagt slik at rygging i størst mulig grad unngås. I enden av blindvei skal
det være snuplass.
Eventuell veiskulder skal være fri for hindringer som murer, steiner, vegetasjon og lignende.
Dette er spesielt viktig på smale veier.
Eier er ansvarlig for eventuell beskjæring av vegetasjonen langs sin eiendomsgrense mot vei.
Dersom anmodning om beskjæring ikke etterkommes, kan dette føre til at avfallsbeholderne
ikke blir tømt før forholdene er brakt i orden.

I tvilstilfeller avgjør Avfall Sør om veiene er kjørbare og fremkommelige for renovasjonsbil.

3.

Vei som midlertidig er ufremkommelig

Som følge av glatt føre, snøfall, veiarbeid eller andre hindringer kan kjørbar vei midlertidig bli
definert som ikke kjørbar. Veien vil bli kjørt så snart den er strødd eller brøytet. Ved graving i vei som
hindrer renovasjonsbilene å komme frem, plikter tiltakshaver/veieier å varsle berørte husstander/
eventuelt trille avfallsbeholderne frem til kjørbar vei på tømmedag.
Vinterrenovasjon
Enkelte abonnenter langs bratte, smale, svingete veier med dårlig fremkommelighet, kan i visse
perioder med vanskelige kjøreforhold bli pålagt å bringe avfallsbeholderne til et midlertidig
oppsamlingssted. Sjåføren på renovasjonsbilen har til enhver tid ansvar for å vurdere om veien er
kjørbar eller ikke. Abonnentene må ved glatt føre eller dårlig brøytet vei, bringe avfallsbeholderne til
anvist oppsamlingsplass. Når veien er fremkommelig, kjører renovasjonsbilen som normalt.

4.

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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Hensikt

Hensikten med retningslinjen er å sikre god service og kundebehandling for syke og uføre personer
som søker dispensasjon fra kravet om å trille avfallsbeholder frem til kjørbar vei på tømmedag.

2.

Betingelser for dispensasjonen
•
•
•
•
•
•
•
•

3.

Dispensasjon innvilges kun til personer som bor alene eller sammen med andre som heller
ikke kan utføre trillingen. I så tilfelle må begge/alle søke om dispensasjon.
Søknaden skal være skriftlig, se eget vedlegg til denne retningslinjen. Søknaden må
dokumenteres med legeerklæring.
Avfallsbeholderen hentes inne på eiendommen etter avtale med Avfall Sør.
Beholderfor restavfall og bioavfall hentes fast hver 14.dag i oddetallsuker. ”Smart Sortert”
med valgfri tømmefrekvens gjelder ikke for denne tjenesten.
Papp- og papir avfallsbeholder hentes hver fjerde uke.
Plastemballasje hentes hver fjerde uke, sammen med papp- og papirbeholder.
Glass- og metallemballasjebeholder hentes hver åttende uke.
Bioposer og sekker til oppsamling av plastemballasje leveres ut en gang i året.

Innvilgelse av dispensasjon

Avfall Sør behandler søknaden om dispensasjon. Dersom kriteriene i pkt. 2 oppfylles, vil søknaden bli
innvilget. Søkeren mottar skriftlig beskjed om vedtaket fra Avfall Sør, og renovatøren vil så hente
avfallsbeholderen inne på eiendommen.
Dersom grunnlaget for dispensasjonen skulle endre seg i vesentlig grad, vil vedtaket bli vurdert på
nytt. Vedtaket om dispensasjon for fremsetting av beholderen kan trekkes tilbake.
Dispensasjon fra kravet om å trille avfallsbeholdere frem til vei er personlig og opphører ved
eierskifte/ny beboer.

4.

Pris

Denne tjenesten er gratis for personer som har fått innvilget dispensasjon på ovennevnte vilkår.

5.

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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Hensikt

Hensikten med retningslinjen er å forklare årsaken til årlig avregning for fakturering av minimum 12
tømminger av avfallsbeholder for bioavfall, samt å sikre hjemmelsgrunnlaget for denne
faktureringen.

2.

Bioavfall

Bioavfall (mat- og hageavfall) skal kildesorteres og settes frem til tømming i avfallsbeholderen. For å
sikre at avfallsbeholderen tømmes ofte nok, har Avfall Sør i samarbeid med kommunehelsetjenesten
fastsatt 12 tømminger som minimums antall tømminger for denne avfallstypen.
•
•
•
•

3.

Fakturering – minimum 12 tømminger pr. år
•
•
•
•

4.

Av hensyn til hygiene og luktutvikling i varmt vær, må avfallsbeholder for bioavfall tømmes
hyppig om sommeren. Avfall Sør anbefaler å tømme bioavfallsbeholderen hver uke i den
varme årstiden.
Ukentlig tømming og rengjøring er viktig for å unngå lukt og utvikling av fluer/fluelarver.
Utvikling av fluelarver tar 8 dager.
Når det er kaldere i været, kan bioavfallsbeholderen tømmes sjeldnere.

Utførte tømminger faktureres fordelt på fire terminer etter forbruk.
Alle må betale for minimum 12 tømminger pr. år for denne avfallstypen.
Antall utførte tømminger telles opp pr. bioavfallsbeholder ved årets slutt. Forskjellen mellom
minimumsantallet (12) og antall utførte tømminger gir grunnlag for eventuell
etterfakturering.
Manglende antall tømminger faktureres sammen med renovasjonsgebyret for 1. termin.
Teksten: ”Avregn, <12 tøm.” vises på fakturalinjen.

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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Hensikt

Hensikten med retningslinjen er å tydeliggjøre mulighetene for deling.

2.

Betingelser for felles renovasjon

Alle abonnenter skal være tilsluttet lovpålagt renovasjonsordning for husholdningsavfall. Avfall Sør
kan tilrettelegge for felles renovasjonsløsning og deling av avfallsbeholdere der dette er ønskelig og
praktisk mulig.
Abonnenter som ønsker å gå sammen om felles avfallsbeholdere må være enige om valg av
renovasjonsløsning, herunder oppstillingsplass for avfallsbeholdere og plassering på tømmedag.
Felles renovasjonsløsning kan være aktuell for:
•
•

Eier av andel eller seksjon i et sameie.
Direkte naboer eller naboer som bor på hver sin side av vei, åpen plass eller lignende.

Deling av avfallsbeholdere må gjelde alle avfallstyper. Samme abonnent kan ikke være medlem i flere
delingsgrupper. Avfall Sør skal varsles dersom avtale om felles renovasjonsløsning ønskes avsluttet.

3.

Deling av renovasjonsgebyr

Abonnenter som inngår avtale om felles renovasjon, vil få eget fastgebyr beregnet etter antall
boenheter. Det variable gebyret (tømminger) deles likt med antall medlemmer i gruppen.
Fastgebyret dekker administrasjonskostnader og bruk av gjenvinningsstasjoner. Partene i en felles
renovasjonsløsning har samme mulighet til å benytte dette tilbudet som alle andre abonnenter.
Felles renovasjonsløsning gjøres gjeldende fra oppstart av ny termin: 1.januar, 1.april, 1.juli eller
1.oktober. De samme datoene gjelder for oppløsning av felles renovasjonsløsning.

4.

Hjemmel for retningslinjen

Denne retningslinjen er laget med henvisning til § 2,5 i ”Forskrift for husholdningsavfall i
Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla”.

Side 11 av 37

Retningslinje for hjemmekompostering og bokashi

1.

Godkjent første gang:
Styret i Avfall Sør

Revidert av:
Styret i Avfall Sør

Virkning fra:

Dato: 14.12.2010

Dato: 07.05.20

Dato: 07.05.20

Administrativ
retningslinje nr.

07

Hensikt

Hensikten med retningslinjen er å sikre at abonnenter som ikke leverer matavfall i beholder for
bioavfall, behandler avfallet på en miljømessig og helsemessig forsvarlig måte.

2.

Betingelser for hjemmekompostering

Alle husstander skal kildesortere matavfallet. Hovedsakelig skjer dette ved bruk av en avfallsbeholder
for bioavfall. For de som ønsker en alternativ løsning, kan det inngås avtale om
hjemmekompostering eller bokashi. Inngått avtale anses som en dispensasjon fra bestemmelsen om
bruk av bioavfallsbeholder.
•
•

•

•
•
•

3.

Abonnenten må disponere et tilstrekkelig stort nok hageareal til å kunne bruke komposten
som produseres.
Kompostbingen eller bokashiutstyret skal godkjennes av Avfall Sør. Kompostbeholderen må
være vinterisolert, sikret mot klemskader og skadedyr. Bokashiutstyr må brukes som
foreskrevet i https://bokashinorge.no/ .
Abonnenten kan kjøpe godkjent kompostbinge av Avfall Sør. Dersom abonnenten velger å
bygge en selv, eller kjøpe den av andre, må kravene i forrige punkt være oppfylt.
Kompostbeholderen må plasseres slik at den ikke sjenerer naboer eller andre.
Bokashi-utstyr er også godkjent utstyr for hjemmekompostering.
Avfall Sør vil kontrollere komposteringsprosessen og gi veiledning til de som inngår avtale.
Det påløper et årlig komposteringsgebyr som dekker:
o Strukturmateriale (bark/flis) som kan hentes gratis på gjenvinningsstasjonene.
o Administrasjon, kontroll, veiledning og kurs i hjemmekompostering og bokashi.

Innvilgelse

Avfall Sør mottar ferdig utfylte avtaler fra abonnenter som ønsker å hjemmekompostere/bruke
bokashi, se vedlagt avtaleskjema. Det kontrolleres at kompostbingen som skal benyttes er av
godkjent type, eller at selvbygde beholdere tilfredsstiller kravene. Det inngås avtale om henting eller
utkjøring av kompostbinge når abonnenten vil kjøpe denne av Avfall Sør. Abonnenten mottar en
underskrevet avtale i retur sammen med informasjon om komposteringsprosessen.
Avfall Sør kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning dersom ikke vilkårene i avtalen eller andre
pålegg blir fulgt. Bioavfallsbeholder vil i slike tilfeller bli utplassert hos abonnenten.

4.

Pris

Avfall Sør tilbyr godkjent kompostbinge til innkjøpspris. Størrelsen på komposteringsgebyret vedtas
hvert år i kommunestyrenes gebyrbehandling og skal dekke Avfall Sørs kostnader knyttet til
ordningen.
Avfall Sør selger ikke bokashi-utstyr.
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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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Hensikt

Hensikten med retningslinjen er å utdype og konkretisere kriteriene som skal benyttes ved søknader
om unntak og fritak for husholdningsrenovasjon i boliger.

2.

Unntak

Normalt gjøres det ikke unntak fra kravet om lovpålagt renovasjon. Dersom en abonnent likevel
ønsker å søke om unntak fra bestemmelsene i forskriften, skal søknaden være skriftlig og begrunnet.
Det kan gjøres unntak fra regelen om lovpålagt renovasjon for gårdsbruk med husdyrdrift og
godkjent gjødselkjeller. Disse kan søke skriftlig om fritak for avfallsbeholder for bioavfall.

3.

Fritak

Fritak fra lovpålagt renovasjon gis vanligvis midlertidig og gjelder i følgende tilfeller:
•

•
•
•
•
•

4.

Det kan gis midlertidig fritak for renovasjon dersom en bolig/boenhet blir stående ubebodd i
mer enn 6 måneder. At boligen står tom, kan skyldes bl.a.:
o opphold på sykehus/sykehjem
o at boligen må renoveres
o reise med varighet utover 6 måneder
Dersom boligen står tom mindre enn 6 måneder gis det ikke fritak.
Søknad om periodefritak skal være skriftlig og gis for inntil ett år om gangen. Abonnenten er
selv ansvarlig for å søke forlengelse av fritaket. Dette må gjøres måneden før fritaket utløper.
Hvis fritaket er utløpt, forlenges ikke fritaket med tilbakevirkende kraft.
I tilfeller der det gis midlertidig fritak, hentes avfallsbeholderne i retur. Abonnenten må selv
gjøre avtale om innhenting og ny utlevering av beholdere når fritaket utløper og dekke
kostnadene forbundet med dette.
Fritaket gjelder fra det tidspunktet avfallsbeholderne hentes i retur.
Avfall Sør skal varsles umiddelbart dersom boligen blir tatt i bruk før fritaksperioden utløper.

Permanent fritak for lovpålagt renovasjon

I tilfeller der kommunen har gitt tillatelse til rivning av bolig, vil renovasjonsgebyret bli stoppet
permanent. Avfallsbeholderne blir hentet i retur, og avfallsgebyret stoppes. Dersom eiendommen
igjen blir bebygd, vil ny bolig komme inn under lovpålagt renovasjon når den tas i bruk.

5.

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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Hensikt

Hensikten med retningslinjen er å tydeliggjøre samarbeidet med frivillige organisasjoner med
veldedig formål som gjør en viktig jobb med tanke på økt ombruk.

2.

Retningslinjen omfatter

Frivillige organisasjoner med veldedig formål som driver bruktbutikk eller loppemarked kan ved å
sortere avfallet på gjenvinningsstasjonene få innvilget gratis levering. Ordningen gjelder: Ikke
salgbare gjenstander fra bruktbutikk eller loppemarked som er hentet/mottatt fra private
husholdninger uten kostnader for disse.
Avfall fra frivillige organisasjoners egen drift omfattes ikke av denne retningslinjen.
Avfall fra næringsvirksomheter omfattes ikke av denne retningslinjen.

3.

Betingelser for å kunne levere
•
•
•
•
•
•
•

4.

Avfall som leveres skal ha oppstått i private husholdninger i Avfall Sørs eierkommuner.
Avfallet skal leveres innenfor ordinær åpningstid mandag til fredag. Leveranser på lørdager
aksepteres kun etter særskilt avtale med driftsleder.
Avfallet skal leveres på en av Avfall Sørs gjenvinningsstasjoner på Støleheia, Mjåvann eller
Sørlandsparken og mengder skal registreres i vekta.
Avfallet skal sorteres til ombruk eller gjenvinning etter de anvisningene som gis på stedet.
Ved bruk av sekk, bruk gjennomsiktige sekker. Sorte avfallssekker er forbudt.
Leveranse av store mengder avfall i store kjøretøy som lastebil, traktor og lignende
aksepteres kun etter særskilt avtale med driftsleder.
Organisasjonene må være registrert i Brønnøysund med eget organisasjonsnummer eller ha
egen fast adresse og kontaktperson.
Avfall som er mottatt fra næringsvirksomheter omfattes ikke av denne retningslinjen.

Inngåelse av avtale

Det skal inngås egen avtale mellom Avfall Sør og den enkelte frivillige organisasjon, se eget vedlegg til
denne retningslinjen. En slik avtale gjelder til den sies opp av en av partene. Oppsigelsesfristen er 3
måneder.
Avfall Sør kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning hvis avtalen misbrukes eller hvis
forutsetningene for avtalen endres vesentlig.

5.

Vederlag

For leveranser gjort i henhold til denne retningslinjen kan den omtalte avfallstypen leveres
vederlagsfritt.
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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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Tittel:

Retningslinje for innføring av Smart Sortert på pickup-ruter
Utarbeidet av:
Pål Bjørsvik

Godkjent av:
Styret
Dato: 25.03.2011

Virkning fra:
Dato: 01.04.2011

Revidert av:
Marit Saltrøe
Dato: 07.09.2011

Administrativ
retningslinje
Nr. 10

1. Hensikt
Å sikre en planmessig innføring av ”Smart Sortert” for abonnenter som i dag betjenes med pickup.
Retningslinjen er laget for å få til en ryddig avvikling av renovasjon med pickup der dette er mulig
og med spesielt henblikk på teknisk løsning, kjørbarhet, oppstillingsplass for avfallsbeholdere og
henteavstand m.m.

2. Retningslinjen omfatter
Retningslinjen omfatter alle abonnenter som i dag blir betjent av pickup, for alle offentlige-,
private- og landbruksveier i Songdalen og Kristiansand kommune.
Veien må være kjørbar for komprimatorbil (renovasjonsbil). Med kjørbar vei menes vei som
tilfredsstiller krav til gjeldende veinormal:
o Statens vegvesen: Håndbok 017 (C2, laveste dimensjoneringsklasse A1)
o Landbruksdepartementet: Normaler for landbruksveger (laveste
dimensjoneringsklasse 3.)
Grunneier/veistyre må til enhver tid sørge for at veien er vedlikeholdt, brøytet, strødd m.v. og
tilfredsstiller krav til gjeldende veinormal, slik at veien er kjørbar for komprimatorbil.
Abonnenter langs private veier og landbruksveier som tilfredsstiller gjeldende veinormal og
har en avstand under ca 200 m fra boligen/oppstillingsplass til nærmeste offentlig vei, vil
etter denne retningslinjen bli betjent med komprimatorbil.
Abonnenter langs private veier og landbruksveier som tilfredsstiller gjeldende veinormale og
har en avstand over ca 200 m fra bolig/oppstillingsplass til nærmeste offentlig vei, vil ikke bli
betjent med komprimatorbil.

Tilfredsstiller veien ikke gjeldende veinormal, vil Avfall Sør kunne pålegge
abonnenten å plassere avfallsbeholderen på anvist oppstillingsplass ved kjørbar vei.
Avfall Sør avgjør i tvilstilfeller om veien er kjørbar for komprimatorbil.

3. Oppstillingsplass for avfallsbeholdere
Dersom veien ikke er kjørbar for renovasjonsbil og det er lang avstand mellom bolig og kjørbar
vei, kan Avfall Sør bistå med å finne andre løsninger. For abonnenter som vil få uforholdsmessig
lang vei til oppstillingsplass, kan Avfall Sør i samarbeid med abonnentene bistå med å etablere
følgene tiltak:
Felles løsninger med felles avfallsbeholdere (delt gebyr).
Låsbare avfallsbeholdere (gravitasjonslås).
Opparbeide felles oppstillingsplass for avfallsbeholdere.
Det kan i spesielle tilfeller inngås avtale om fortsatt innsamling med pickup. Innsamlingen vil
da bli basert på sekkerenovasjon hver 14. dag og vil ikke bli en del av ”Smart Sortert”.
Fortsatt innsamling med pickup vil kunne medføre et tilleggsgebyr som fastsettes årlig i
forbindelse med gebyrbehandlingen i kommunen.

4. Hjemmel for retningslinjen
Denne retningslinjen er laget med henvisning til § 2.5 i ”Forskrift for husholdningsavfall i
Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla”. For øvrig vises det også til §§ 3, 4 og 5.

Retningslinjer
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Hensikt

Hensikten med retningslinjen er å beskrive korrekt bruk av Avfall Sørs gjenvinningsstasjoner.

2.

Betingelser for å kunne levere

Husholdningsabonnenter i Kristiansand og Vennesla kommuner kan benytte Avfall Sørs
gjenvinningsstasjoner. Beliggenhet og åpningstider finner du på: www.avfallsor.no
•
•

Borettslag og sameier kan inngå avtale om å levere grovavfall gratis når avfallet leveres og
sorteres av egen vaktmester/vaktmestertjeneste/beboer tilknyttet borettslaget.
Kommunale/ statlige mottaksboliger kan inngå avtale om gratis levering av sortert avfall via
egen vaktmestertjeneste.

Avfall som leveres av innleid transportør, håndverker etc. kan ikke leveres gratis. Dette er
næringsavfall.
Levering:
•

•
•
•

3.

Ved stor trafikk kan det oppstå kø for å levere avfallet. Vær tålmodig og ta den plassen du
får anvist. Vi ønsker å unngå skader på materiell og personell som befinner seg på
gjenvinningsstasjonen.
Barn under 10 år bør sitte i bilen av hensyn til egen sikkerhet. Foreldre/ voksne har ansvar
for barn som er med.
Avfallet kan leveres med bil, med eller uten tilhenger. Bilens totalvekt må ikke overstige
3.500 kg.
Lastebil, traktor m/henger og lignende får ikke lov til å levere på gjenvinningsstasjonen av
sikkerhetsmessige årsaker. Traktor kan levere på Støleheia gjenvinningsstasjon etter særskilt
avtale med driftsleder.

Riktig sortering

Hensikten med ansvarlig avfallshåndtering er å bruke ressursene på en best mulig måte og holde
renovasjonsgebyret så lavt som mulig. De som kan levere avfallet «gratis» må rette seg etter våre
sorteringsanvisninger.
•
•
•
•

•
•

Start med å grovsortere avfallet hjemme, ved behov for sekk bruk gjennomsiktige sekker.
Sorter avfallet på gjenvinningsstasjonen etter Avfall Sørs anvisninger.
De ansatte på stasjonen vil veilede om hvor de forskjellige avfallstypene skal plasseres/
leveres.
Det er spesielt viktig å levere følgende avfall til gjenvinning eller annen lovlig behandling:
o Elektriske produkter, dvs. ting det har gått strøm gjennom (EE-avfall)
o Farlig avfall
De ansatte vil be deg om å plassere brukbare ting og gjenstander i mottak til ombruk.
Det er ikke tillatt å levere matavfall på gjenvinningsstasjonene.
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Det er ikke tillatt å plukke ut ting og gjenstander fra containere eller andre oppsamlingsenheter.
Abonnenter som ikke følger våre anvisninger med hensyn til plassering og sortering av
avfallet, kan bli bortvist fra gjenvinningsstasjonen.
Avfall Sør gjennomfører mottakskontroll.

Ombruk av avfallet

Vi ønsker at brukbare ting og gjenstander skal bli brukt om igjen. De ansatte vil derfor be deg om å
plassere disse på anvist plass på gjenvinningsstasjonen.
Brukte ting og gjenstander kan kjøpes på Mjåvann Bruktbutikk. Vi gjør oppmerksom på at Avfall Sør
ikke kan holdes ansvarlig for om produktene virker eller ikke. PC´er, mobiltelefoner og lignende som
kan inneholde sensitive opplysninger skal derfor ikke leveres til ombruk. Lever disse til mottak for
EE-avfall.

5.

Andre tjenester

Ulike bark-, kompost- og jordprodukter kan kjøpes følgende steder:
•
•
•

Støleheia avfallsanlegg (størst utvalg av produkter og utsalg hele året).
Mjåvann gjenvinningsstasjon (ingen utsalg vintermånedene).
Sørlandsparken gjenvinningsstasjon (ingen utsalg vintermånedene).

Les mer om våre produkter på www.avfallsor.no.
Abonnenter som hjemmekomposterer kan hente gratis komposteringsbark (bark blandet med flis) til
bruk i kompostbingen.

6.

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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Hensikt

Renovasjonsgebyret skal sendes til eier av aktuelle eiendom i samsvar med gjeldende
gebyrreglement i den kommunen hvor eiendommen er registrert. Avfall Sør ønsker med denne
retningslinjen å presisere de betingelser som gjelder for fakturautsendelser.

2.

Legalpant

Avfall Sør har legalpant i eiendommen. Legalpant er en panterett som oppstår med hjemmel direkte i
loven, uten at det behøves noen avtale mellom partene. I prioritert rekkefølge går krav om
kommunal eiendomsskatt (1) og kommunale avgifter (renovasjon, feier, vann og avløp) (2) foran
andre krav som eventuelt blir rettet mot eiendommen.

3.

Fakturamottakere

Faktura og faktureringssystem skal inneholde mest mulig korrekte eieropplysninger. Det tas
utgangspunkt i Matrikkelen (tinglyst eier). Matrikkelsystemet er Norges offisielle eiendomsregister.
Avfall Sør sender kun faktura til én mottaker. Mottakeren registreres i vårt fakturasystem med
fødselsnummer (11 siffer) eller organisasjonsnummer (9 siffer). Alle opplysninger som innhentes i
forbindelse med legalpant (se punkt 3) blir hos oss unntatt offentlighet.
Avfall Sør sender faktura til den som står som tinglyst eier i Matrikkelen ved faktureringsdato.
Fakturaen inneholder tømminger for forrige termin, og fast avgift for inneværende termin. Skal
faktura deles mellom kjøper og selger må det ordnes innbyrdes.
Tinglyst eier(e)
Når det er flere enn en tinglyst eier på eiendommen registreres eldste eier inn som fakturamottaker,
med mindre eierne ønsker at faktura skal sendes til annen tinglyst eier.
Eiendommer hvor ny eier ikke er tinglyst
Det kan sendes faktura til ikke tinglyst eier. Opplysninger om fakturamottaker, og kopi av
kjøpekontrakt, må sendes skriftlig til Avfall Sør.
Leietaker
Det sendes ikke faktura til leietaker(e) på grunn av regler for legalpant i fast eiendom.
Blancoskjøte
Blancoskjøte (skjøte uten eiernavn) benyttes i en kjøpekontrakt der salget ikke blir tinglyst. Det kan
sendes faktura til ny eier som har blancoskjøte på eiendommen. Kopi av blancoskjøte og
opplysninger om ny eier må sendes skriftlig til Avfall Sør.
Faktura til tinglyst eier(e) med c/o adresse
Det kan sendes faktura til en c/o adresse. Opplysninger om fakturamottaker må sendes skriftlig til
Avfall Sør.
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Faktura til sameie/borettslag
Sameier og borettslag kan motta faktura fra Avfall Sør. Sameiet/borettslaget må da være registrert i
Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer.
Hvis ikke sameiet er registrert i Brønnøysundsregisteret, må det fremvises egen sameiekontrakt.

4.

Hjemmel for retningslinjen

Denne retningslinjen er laget med henvisning til § 2.5 i ”Forskrift for husholdningsavfall i
Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla”.
Panteloven gir regler for legalpant i fast eiendom.
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Hensikt

Hensikten med retningslinjen er å tydeliggjøre begrepet boenheter og å lette saksbehandlingen som
angår spørsmål om boenheter.

2.

Definisjoner

I medhold av forurensningslovens § 30 er det fastsatt forskrift for husholdningsavfall i kommunene
Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla datert 28.6.2010. I forskriftens § 3 er det fastsatt en
definisjon av hvem som er abonnent og det fremgår her følgende:
«Med abonnent menes eier eller fester av registrert grunneiendom eller boenhet som er tilsluttet
lovpålagt renovasjonsordning for husholdningsavfall.»
I forskriftens § 10 er det fastsatt at abonnenter som er omfattet av forskriften skal betale
avfallsgebyr iht. gjeldende gebyrreglement.
Det fremgår ytterligere av forskriftens § 2.5 at Avfall Sør kan utarbeide nærmere retningslinjer for
gjennomføring av forskriftens bestemmelser.
Boenhet defineres på følgende måte:
Med boenhet menes selvstendig byggverk for beboelse, herunder:
a)
b)
c)
d)

bolig, herunder enebolig, rekkehus, flermannsbolig, leilighet, hybel og liknende
fritidseiendom
hytte
campingvogn

Med permanent byggverk menes bygg som gir mulighet for bruk, eller som har vært i bruk til
beboelse i mer enn to måneder.
Med boenhet menes også enkelt beboelsesrom, rom i bokollektiv, eller tilsvarende boenhet som gir
adgang til kjøkken eller annen innretning for matstell og med muligheter for hvile.
Et byggverk, f.eks. en enebolig, kan inneholde flere boenheter, typisk ved utleie til
hybel/beboelsesrom.
Ved tvilstilfeller legges det blant annet vekt på følgende momenter:
a) Boenheten er beboelig med mulighet for hvile og matstell
b) Huseier har i annonse eller på annen måte opplyst at en eller flere boenheter er i
bruk/benyttes, eller leies ut til boligformål.
Fastgebyret beregnes etter faste satser per boenhet.
Antall boenheter legges til grunn for pålegg om gebyr.
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Boenheter og bygningstyper

Antall boenheter og bygningstype blir som utgangspunkt hentet fra Matrikkelen.
Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser.
I Matrikkelen kan det også finnes virksomheter/andre typer bygg med en eller flere boenheter. Disse
boenhetene vil kunne bli definert som husholdningsabonnenter etter forskriften og pålegges
renovasjonsgebyr.
I enkelte tilfeller kan en boenhet være registrert i Matrikkelen, men ikke være godkjent av
kommunen. Med hjemmel i Forurensningsloven vil slike boenheter bli pålagt renovasjonsgebyr
dersom vilkårene ellers er oppfylt. Et slikt pålegg om renovasjonsgebyr medfører ikke en godkjenning
av boenheten. Det er det kun kommunen som kan gi.
Bygg som er registrert uten boenhet, boliger som har uregistrerte boenheter, eller boliger som ikke
registrert i Matrikkelen kan bli befart av Avfall Sør AS. Bor det personer i bygget, defineres dette som
boenhet og som abonnent, og vedkommende pålegges renovasjonsgebyr.

4.

Fritak for boenhet

Normalt gjøres det ikke unntak fra kravet om lovpålagt renovasjon. Dersom en abonnent likevel
ønsker å søke om fritak for boenhet/ekstra boenhet, skal søknaden være skriftlig og begrunnet. Jfr.
retningslinje nr. 8, Retningslinje for behandling av unntak og fritak.

5.

Klageadgang

Klage over enkeltvedtak fattet i medhold av forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen,
Søgne og Vennesla sendes Avfall Sør AS.
Dersom klagen ikke tas til følge, skal den legges frem for en særskilt opprettet klagenemd.

6.

Hjemmel for retningslinjen

Denne retningslinjen er utarbeidet i henhold til Forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand,
Songdalen, Søgne og Vennesla, § 2.5.
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Hensikt

Hensikten med retningslinjen er å sikre god kildesortering for å oppnå størst mulig grad av
materialgjenvinning for abonnenter i hytter og fritidseiendommer. Å kildesortere vil si å holde visse
avfallstyper adskilt og levere disse i anviste avfallsbeholdere eller bringe disse til anviste
mottaksplasser.
Avfall Sør skal legge til rette for at abonnentene kan sortere avfallet og sørge for at avfallstypene som
abonnentene har sortert blir gjenvunnet eller behandlet på annen lovlig måte.

2.

Definisjoner

I medhold av forurensningslovens § 30 er det fastsatt forskrift for husholdningsavfall i kommunene
Kristiansand og Vennesla datert 28.06.10. I forskriftens § 3 er det fastsatt en definisjon av hvem som
er abonnent og det fremgår her følgende:
«Med abonnent menes eier eller fester av registrert grunneiendom elle boenhet som er tilsluttet
lovpålagt renovasjonsordning for husholdningsavfall».
I forskriftens § 10 er det fastsatt at abonnenter som er omfattet av forskriften skal betale
avfallsgebyr iht. gjeldende gebyrreglement.
Det fremgår ytterligere av forskriftens § 2.5 at Avfall Sør kan utarbeide nærmere retningslinjer for
gjennomføring av forskriftens bestemmelser.
Boenhet defineres på følgende måte:
Med boenhet menes selvstendig byggverk for beboelse, herunder
a)
b)
c)
d)

Bolig, herunder enebolig, rekkehus, flermannsbolig, leilighet, hybel og lignende
Fritidseiendom
Hytte
Campingvogn

Husholdning defineres på følgende måte:
Med husholdning menes alle typer boliger (boenheter) med privat husholdning (enebolig, rekkehus,
flermannsbolig, leilighet, hybel ol.), også boliger (boenheter) som ikke benyttes regelmessig,
herunder hytter, fritidshus, sjøbod, campingvogn, brakke, spikertelt.
Lovpålagt renovasjon defineres på følgende måte:
Innsamling av husholdningsavfall fra alle eiendommer der det oppstår husholdningsavfall skal foregå
i kommunal regi.
Permanent byggverk defineres på følgende måte:
Med permanent byggverk menes bygg som gir mulighet for bruk, eller som har vært i bruk til
beboelse i mer enn to måneder, brakker, spikertelt o.l.
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Ordningen hytterenovasjon

Alle som eier hytter og fritidseiendommer skal ha en hytterenovasjonsordning. Det betales en avgift
pr. boenhet. Det kan være flere boenheter pr. eiendom.
Det er Avfall Sør som samler inn husholdningsavfallet fra hytter/fritidsboliger i kommunene
Kristiansand og Vennesla.
Hytterenovasjon omfatter både helårlig renovasjon og renovasjon i sommerhalvåret.
Dunker til hytterenovasjon utplasseres på egne oppsamlingspunkter, og er merket med
«hytterenovasjon». Som abonnent for hytterenovasjon velger du selv hvilket punkt du vil benytte.
Alle våre hytterenovasjonsdunker er påført lås. Formålet med låste dunker er å sikre at ordningen er
best mulig for de som betaler for denne tjenesten. Du kan sortere i følgende avfallstyper:
a)
b)
c)
d)

Papp/papir/drikkekartong skal legges i beholder til papp og papir.
Glass- og metallemballasje skal legges i beholder til glass- og metallemballasje
Plastemballasje skal legges i beholder til plastemballasje
Restavfall og bioavfall skal legges i beholder til restavfall

Alle abonnenter skal ha fått nøkkel eller elektronisk brikke til hytterenovasjonspunkter nær
fritidsboligen.
Det er mulig å få kjøpt en ekstra nøkkel eller en ekstra brikke mot et vederlag.
Avfall skal ikke plasseres på bakken ved hytterenovasjonspunktet. Fugler og dyr, vær og vind sprer
avfallet og forårsaker forsøpling. Miljøgifter i avfall kan medføre alvorlig forurensning.
Gebyr for ordningen må betales uavhengig av andre typer renovasjonsabonnement i kommunen, og
faktureres abonnenten én gang i året, på 2. termin.

4.

Sorteringsrutiner – bringeordning

Avfall Sør har tilrettelagt for utsortering av andre avfallstyper dersom de bringes til en av våre
gjenvinningsstasjoner.
Vi har 4 stasjoner med fleksible åpningstider. Her tar vi imot grovavfall, bygge- og riveavfall, asbest,
farlig avfall og EE-avfall (elektroavfall) fra abonnentene.
Åpningstidene finner du på Avfall Sør sin hjemmeside.

5.

Fritak for hytterenovasjon

Avfall Sør kan gi fritak for innsamling av husholdningsavfall fra hytter og fritidseiendommer dersom
fritidseiendommen/boenheten er å betrakte som kondemnert.

6.

Informasjonskanaler

Nærmere informasjon om sorteringsrutiner og hente- og bringeordninger:
a) Avfall Sørs hjemmeside: www.avfallsor.no.
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b) Sortere.no.
c) Vårt kundesenter på telefon 38 17 70 70.
d) Avfall Sør på Facebook og Instagram.

7.

Klageadgang

Klage over enkeltvedtak fattet i medhold av forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand og Vennesla
sendes Avfall Sør AS. Dersom klagen ikke tas til følge, skal den legges frem for en særskilt opprettet
klagenemd.

8.

Hjemmel for retningslinjen

Denne retningslinjen er utarbeidet med henvisning til Forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand,
Songdalen, Søgne og Vennesla, § 2.5.
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Hensikt

Hensikten med retningslinjen er å tydeliggjøre hvordan gebyr fastsettes og beregnes.

2.

Definisjoner

Gebyrregulativ:
Betegnelse på Avfall Sør sin gjeldende prisoversikt for renovasjonsavgifter.

3.

Gebyrer

Fastgebyr:
Fastgebyr beregnes etter antall boenheter i boligen.
Når et bygg er ferdigstilt i Matrikkelen skal det betales et fast gebyr pr. ferdigstilte boenhet.
Variabelt gebyr:
Det variable gebyret beregnes ut fra antall tømminger og størrelse på beholderen restavfall og
bioavfall.
Det skal i løpet av året betales for minimum 12 tømminger av beholder til bioavfall av helsemessige
årsaker.
Engangsgebyr:
Det påløper et engangsgebyr ved salg av renovasjonsutstyr, utlevering av beholdere mm. Gebyrets
størrelse varierer etter tjeneste.

4.

Renovasjonsgebyr

Renovasjonsgebyr skal betales av alle abonnenter. Det beregnes gebyr for
•
•

En fast del (antall boenheter og etter antall og størrelse på beholder til papp og papir).
En variabel del (antall tømminger etter antall og størrelse på beholder til restavfall og
bioavfall).

Den faste delen gjenspeiler kostnadene ved administrasjon av abonnementet. Den variable delen
gjenspeiler kostandene ved den faktiske bruken.
Den faste delen av gebyret innkreves fra boligen er ferdigstilt/tatt i bruk/gitt midlertidig
brukstillatelse.
Gebyrplikten løper til Avfall Sør mottar eventuell informasjon om endring i abonnementsforhold.

5.

Pålegg om tømming av beholder, sortering av avfall m.m

Avfall Sør kan gi abonnenter pålegg om ekstra tømming av beholder, sortering av avfall p.g.a.
feilsortering osv.
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Dersom abonnenten ikke etterkommer pålegget kan Avfall Sør sørge for iverksetting av tiltakene, jfr.
Forurensningsloven § 74.

6.

Betaling av gebyr

Tinglyst eier på eiendommen står ansvarlig for innbetaling av gebyrene. Gebyrene faktureres og
innbetales i 4 terminer. Tømmingene faktureres etterskuddsvis.
Forfalt krav på renovasjonsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter «lov om pant» §6-1.
Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov av 6.juni 1975,
nr. 29 §§ 26 og 27 om eiendomsskatt til kommunene, tilsvarende.
Ved mislighold er eier økonomisk ansvarlig for leierens forpliktelser overfor kommunen. Dersom
eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, er festeren økonomisk ansvarlig om ikke annet er
avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget slik at samlet festetid blir mer
enn 30 år.

7.

Gebyrsatser

Gebyrsatsene fastsettes årlig av styret til Avfall Sør og kommunestyrene i eierkommunene. Vedtak
om gebyrenes størrelse er forskrift jfr. Forvaltningslovens kap. VII.
Satsene fastsettes slik at de fremmer avfallsreduksjon, kildesortering og gjenvinning.

8.

Klageadgang

Klage over enkeltvedtak fattet i medhold av forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand og Vennesla
sendes Avfall Sør AS. Dersom klagen ikke tas til følge, skal den legges frem for en særskilt opprettet
klagenemnd.

9.

Hjemmel for retningslinjen

Denne retningslinjen er utarbeidet med henvisning til «Forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand,
Songdalen, Søgne og Vennesla», § 2.5.
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Hensikt

Hensikten med retningslinjen er å sikre god service og kundebehandling, samt riktige arbeidsforhold
(HMS) for transportør i henhold til arbeidsmiljøloven.

2.

Betingelser for trilletjeneste
•
•
•
•
•
•
•

3.

Avfallsbeholderne kan hentes inne på eiendommen på avtalt plass etter avtale med Avfall
Sør.
Tjenesten løper til den blir oppsagt av abonnent eller Avfall Sør.
Beholder til glass- og metallemballasje hentes hver 8.uke.
Sekk til plastemballasje hentes hver 4. uke.
Beholder til papp og papir hentes hver 4. uke
Beholder til restavfall og bioavfall hentes ukentlig.
«Smart Sortert» med valgfri hentefrekvens gjelder ikke for denne tjenesten.

Innvilgelse av trilletjeneste

Avfall Sør behandler søknaden om trilletjeneste.
Dersom grunnlaget for innvilgelse av trilletjeneste skulle endre seg i vesentlig grad, vil vedtaket blir
vurdert på nytt. Vedtak om trilletjeneste kan trekkes tilbake.

4.

Pris

Det betales gebyr etter antall beholdere, størrelse på beholdere og trillemeter.

5.

Hjemmel for retningslinjen

Denne retningslinjen er utarbeidet med henvisning til «Forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand,
Songdalen, Søgne og Vennesla», § 2.5.

Side 29 av 36

Retningslinje om renovasjonsordning for
fastboende på øyer

1.

Godkjent første gang:
Styret i Avfall Sør

Revidert av:

Virkning fra:

Dato: 07.05.20

Dato:

Dato: 07.05.20

Administrativ
retningslinje nr.

17

Hensikt

Hensikten med retningslinjen er å sikre god kildesortering for å oppnå størst mulig grad av
materialgjenvinning for abonnenter som er fastboende på øyer. Å kildesortere vil si å holde visse
avfallstyper adskilt og levere disse i anviste avfallsbeholdere eller bringe disse til anviste
mottaksplasser.
Avfall Sør skal legge til rette for at abonnentene kan sortere avfallet og sørge for at avfallstypene
som abonnentene har sortert blir gjenvunnet eller behandlet på annen lovlig måte.

2.

Definisjoner

I medhold av forurensningslovens § 30 er det fastsatt forskrift for husholdningsavfall i kommunene
Kristiansand og Vennesla datert 28.06.10. I forskriftens § 3 er det fastsatt en definisjon av hvem som
er abonnent og det fremgår her følgende:
«Med abonnent menes eier eller fester av registrert grunneiendom elle boenhet som er tilsluttet
lovpålagt renovasjonsordning for husholdningsavfall».
I forskriftens § 10 er det fastsatt at abonnenter som er omfattet av forskriften skal betale
avfallsgebyr iht. gjeldende gebyrreglement.
Det fremgår ytterligere av forskriftens § 2.5 at Avfall Sør kan utarbeide nærmere retningslinjer for
gjennomføring av forskriftens bestemmelser.
Boenhet defineres på følgende måte:
Med boenhet menes selvstendig byggverk for beboelse, herunder
a)
b)
c)
d)

Bolig, herunder enebolig, rekkehus, flermannsbolig, leilighet, hybel og lignende
Fritidseiendom
Hytte
Campingvogn

Husholdning defineres på følgende måte:
Med husholdning menes alle typer boliger (boenheter) med privat husholdning (enebolig, rekkehus,
flermannsbolig, leilighet, hybel ol.), også boliger (boenheter) som ikke benyttes regelmessig,
herunder hytter, fritidshus, sjøbod, campingvogn, brakke, spikertelt.
Lovpålagt renovasjon defineres på følgende måte:
Innsamling av husholdningsavfall fra alle eiendommer der det oppstår husholdningsavfall skal foregå
i kommunal regi.
Permanent byggverk defineres på følgende måte:
Med permanent byggverk menes bygg som gir mulighet for bruk, eller som har vært i bruk til
beboelse i mer enn to måneder, brakker, spikertelt o.
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Ordning for fastboende abonnenter på øyer

Alle abonnenter som er fastboende på øyer skal sortere husholdningsavfallet.
Avfall Sør har flere helårspunkt med nedgravde løsninger. Disse kan benyttes hele året av fastboende
på øyer.
Fastboende på øyer kan også benytte utsatte beholdere til hytterenovasjon i perioden
sommerhalvåret.
Fastboende på øyer skal få tildelt elektronisk brikke til de nedgravde løsningene. I tillegg kan de
motta nøkkel til hytterenovasjonspunktene. Det er også mulig å kjøpe en nøkkel eller en ekstra brikke
til nedgravd løsning mot et vederlag.
Følgende avfallstyper skal sorteres ut:
a)
b)
c)
d)

Papp/papir/drikkekartong skal legges i beholder til papp og papir.
Glass- og metallemballasje skal legges i beholder til glass- og metallemballasje.
Plastemballasje skal legges i beholder til plastemballasje.
Restavfall skal legges i beholder til restavfall.

Avfall Sør tilbyr gratis kompostbinge til fastboende på øyene utenfor Søgne og Kristiansand.
Ønskes denne løsningen må det inngås egen avtale om hjemmekompostering. Avfall Sør tilbyr ikke
Bokashi-utstyr.

4.

Sorteringsrutiner – bringeordning

Avfall Sør har tilrettelagt for utsortering av andre avfallstyper dersom de bringes til en av våre
gjenvinningsstasjoner.
Vi har fire stasjoner med fleksible åpningstider. Her tar vi imot grovavfall, bygge- og riveavfall, asbest,
elektroavfall og farlig avfall fra abonnentene.
Åpningstidene finner du på Avfall Sør sin hjemmeside.

5.

Gebyr

Gebyret for fastboende på øyer tilsvarer årlig et normalgebyr lik vanlig renovasjon.

6.

Fritak for renovasjon

Normalt gjøres det ikke unntak fra kravet om lovpålagt renovasjon. Dersom en abonnent likevel
ønsker å søke om fritak for renovasjon, skal søknaden være skriftlig og begrunnet. Jfr. Retningslinje
nr. 8, Retningslinje for behandling av unntak og fritak.

7.

Informasjonskanaler

Nærmere informasjon om sorteringsrutiner og hente- og bringeordninger:
a) Avfall Sørs hjemmeside: www.avfallsor.no.
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b) Sortere.no.
c) Vårt kundesenter på telefon 38 17 70 70.
d) Avfall Sør på Facebook og Instagram.

8.

Klageadgang

Klage over enkeltvedtak fattet i medhold av forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand og Vennesla
sendes Avfall Sør AS. Dersom klagen ikke tas til følge, skal den legges frem for en særskilt opprettet
klagenemd.

9.

Hjemmel for retningslinjen

Denne retningslinjen er utarbeidet med henvisning til «Forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand,
Songdalen, Søgne og Vennesla», § 2.5.
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Hensikt

Hensikten med retningslinjen er å sikre at abonnenten ikke faktureres for en tjeneste som ikke er
utført.

2.

Sletting av tømming

Det kan være flere grunner til at tømming av beholder ikke blir utført som den skal.
•
•
•
•
•

Avfallet sitter fast i beholder
Feilsortering i beholder
Beholder er satt ut feil og pil viser feil vei.
Overfylt beholder
Andre årsaker

I disse tilfellene skal renovatøren kode beholderen ved tømming. Er beholderen kodet, gir det ikke
grunnlag for sletting av tømming.
Avfall Sør kan i enkelte tilfeller slette en tømming hvis:
•
•
•

3.

Beholderen blir tømt selv om pil på dunk sier at beholderen ikke skal tømmes.
Beholderen må da veie mindre enn 5 kg ved tømming. Tømminger over 5 kg slettes ikke.
Tømmingen slettes ikke hvis renovatør synes det er nødvendig å tømme beholder av
hygienefaktor.

Hjemmel for retningslinjen

Denne retningslinjen er utarbeidet med henvisning til «Forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand,
Songdalen, Søgne og Vennesla», § 2.5.
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Hensikt

Hensikten med retningslinjen er å sikre god kildesortering for å oppnå størst mulig grad av
materialgjenvinning for abonnenter med nedgravd løsning. Å kildesortere vil si å holde visse
avfallstyper adskilt og levere disse i anviste avfallsbeholdere eller bringe disse til anviste
mottaksplasser.
Avfall Sør skal legge til rette for at abonnentene kan sortere avfallet og sørge for at avfallstypene som
abonnentene har sortert blir gjenvunnet eller behandlet på annen lovlig måte.

2.

Definisjoner

I medhold av forurensningslovens § 30 er det fastsatt forskrift for husholdningsavfall i kommunene
Kristiansand og Vennesla datert 28.06.10. I forskriftens § 3 er det fastsatt en definisjon av hvem som
er abonnent og det fremgår her følgende:
«Med abonnent menes eier eller fester av registrert grunneiendom elle boenhet som er tilsluttet
lovpålagt renovasjonsordning for husholdningsavfall».
I forskriftens § 10 er det fastsatt at abonnenter som er omfattet av forskriften skal betale
avfallsgebyr iht. gjeldende gebyrreglement.
Det fremgår ytterligere av forskriftens § 2.5 at Avfall Sør kan utarbeide nærmere retningslinjer for
gjennomføring av forskriftens bestemmelser.
Antall boenheter legges til grunn for pålegg om gebyr.
Boenhet defineres på følgende måte:
Med boenhet menes selvstendig byggverk for beboelse, herunder
a)
b)
c)
d)

Bolig, herunder enebolig, rekkehus, flermannsbolig, leilighet, hybel og lignende
Fritidseiendom
Hytte
Campingvogn

Husholdning defineres på følgende måte:
Med husholdning menes alle typer boliger (boenheter) med privat husholdning (enebolig, rekkehus,
flermannsbolig, leilighet, hybel ol.), også boliger (boenheter) som ikke benyttes regelmessig,
herunder hytter, fritidshus, sjøbod, campingvogn, brakke, spikertelt.
Lovpålagt renovasjon defineres på følgende måte:
Innsamling av husholdningsavfall fra alle eiendommer der det oppstår husholdningsavfall skal foregå
i kommunal regi.
Permanent byggverk defineres på følgende måte:
Med permanent byggverk menes bygg som gir mulighet for bruk, eller som har vært i bruk til
beboelse i mer enn to måneder, brakker, spikertelt o.l.
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Ordningen nedgravd løsning

Nedgravd container er en renovasjonsløsning der oppsamlingsenheten helt eller delvis ligger under
bakkenivå. Containerne tømmes med kranbil, og tømmehyppighet tilpasses behovet på det enkelte
oppsamlingspunktet
De nedgravde containerne er en fellesløsning som erstatter beholder for papp/papir, bioavfall,
plastemballasje, glass- og metallemballasje og restavfall. Avfall Sør har driftsansvar for tømming av
de nedgravde containerne. Containerne åpnes ved bruk av egen nøkkelbrikke.
Det er viktig å sortere avfallet i riktig container, følg skiltingen. Avfall skal ikke hensettes ved siden av
de nedgravde containerne.
Bioavfall skal legges i utdelt biopose og lukkes med knute før den legges i innkast for bioavfall.
Bioposer deles ut en gang pr.år i felles utdeling
Abonnement og antall nøkkelbrikker opprettes etter registrerte/uregistrerte boenheter i
Matrikkelen. Det er kun beboere med egen nøkkelbrikke som kan benytte løsningen. Nøkkelbrikke
følger leilighet/eiendom ved salg av eiendom.
a) Restavfall legges i pose som knytes med knute før den legges i innkast for restavfall.

4.

Sorteringsrutiner – bringeordning

Avfall Sør har tilrettelagt for utsortering av andre avfallstyper dersom de bringes til en av våre
gjenvinningsstasjoner.
Vi har 4 stasjoner med fleksible åpningstider. Her tar vi imot grovavfall, bygge- og riveavfall, asbest,
farlig avfall og l EE-avfall (elektroavfall) fra abonnentene.
Åpningstidene finner du på Avfall Sør sin hjemmeside.

5.

Fritak for renovasjon

Normalt gjøres det ikke unntak fra kravet om lovpålagt renovasjon. Dersom en abonnent likevel
ønsker å søke om fritak for renovasjon, skal søknaden være skriftlig og begrunnet. Jfr. Retningslinje
nr. 8, Retningslinje for behandling av unntak og fritak.

6.

Informasjonskanaler

Nærmere informasjon om sorteringsrutiner og hente- og bringeordninger:
a)
b)
c)
d)

Avfall Sørs hjemmeside: www.avfallsor.no.
Sortere.no.
Vårt kundesenter på telefon 38 17 70 70.
Avfall Sør på Facebook og Instagram.
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Klageadgang

Klage over enkeltvedtak fattet i medhold av forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand og Vennesla
sendes Avfall Sør AS. Dersom klagen ikke tas til følge, skal den legges frem for en særskilt opprettet
klagenemd.

8.

Hjemmel for retningslinjen

Denne retningslinjen er utarbeidet med henvisning til «Forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand,
Songdalen, Søgne og Vennesla», § 2.5.
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