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1. 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. 



 

Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall 

Godkjent første gang:   
Styret i Avfall Sør 
 
Dato: 12.12.11 

Revidert av: 
Styret i Avfall Sør 

 
Dato: 07.05.20 

Virkning fra: 
 
 
Dato: 07.05.20 

Administrativ 
retningslinje nr.  

01 
 

Side 2 av 3 
 

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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5. Informasjonskanaler 
Nærmere informasjon om sorteringsrutiner og hente- og bringeordninger: 

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

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

 

http://www.avfallsor.no/
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