
VEDLEGG TIL FAKTURA FOR RENOVASJON
1. TERMIN 2021

Avfall Sør har gått over til nytt faktura- og økonomisystem fra 1. januar 2021. 

I utgangspunktet skal dette ikke medføre noen endringer for deg, selv om Avfall Sør har fått nytt 

kontonummer og du som abonnent har fått nytt kundenummer.

Betalingsavtale 

Har du inngått AvtaleGiro eller eFakturaavtale med Avfall Sør er avtalen overført til det nye systemet, og vil 

ikke medføre noen endringer for deg.

Har du allerede en betalingsavtale med Avfall Sør og allikevel mottatt faktura på blankett? 

Da kan du være en av de som har inngått eFakturaavtale på et annet kundenavn (betalers navn er ikke det 

samme som kundens navn, for eksempel samboer, ektefelle, barn, foreldre osv). Har du mottatt faktura på 

blankett må du inngå ny betalingsavtale med Avfall Sør. Bruk ditt nye kundenummer når du inngår ny avtale. 

Er du en av disse abonnentene skal du, hvis det er du som har inngått tidligere avtale, ha mottatt en SMS i 

forkant av utsendelse av faktura for 2021.

Inngå ny betalingsavtale med Avfall Sør 

Avfall Sør tilbyr eFaktura, AvtaleGiro og AvtaleGiro med eFaktura til våre abonnenter. 

Dette utføres i din nettbank.

Utsendelser av fakturaer 

Avfall Sør sender ut fakturaer fire ganger i året.

1. termin: Forfallsdato 20.03.

2. termin: Forfallsdato 20.06.

3. termin: Forfallsdato 20.09.

4. termin: Forfallsdato 20.12.

Mer informasjon om nytt faktura- og økonomisystem finner du her: www.avfallsor.no/faktura

Avregning for tømming av bioavfall

Av hygieniske hensyn skal dunk for bioavfall tømmes minst 12 ganger i året. Har du færre enn 12 tømminger av 

bioavfall i 2020, vil du på denne fakturaen måtte betale for mellomlegget mellom dine faktiske tømminger og 

de tolv obligatoriske tømmingene i 2020. Dette kaller vi avregning for tømming av bioavfall.

Nytt faktureringssystem
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Åpningstider på gjenvinningsstasjon, bruktbutikk og administrasjon

Avfall Sør AS, Postboks 4094, 4689 Kristiansand – Besøksadresse: Vige havnevei 90, 2. etasje, Kristiansand 
Org.nr. 995 646 137, Tlf: 38 17 70 70 – post@avfallsor.no – avfallsor.no

SØRLANDSPARKEN

Mandag, onsdag 07.00–19.00
Tirsdag, torsdag, fredag 07.00–15.00
Lørdag 08.00–15.00

VIGE – ADMINISTRASJON

Mandag–fredag 08.00–15.30

MJÅVANN

Mandag–fredag 08.00–19.00 
Lørdag 08.00–15.00

MJÅVANN BRUKTBUTIKK

Mandag–fredag 10.00–17.00 
Lørdag 10.00–15.00

STØLEHEIA

Mandag, onsdag 07.30–18.00
Tirsdag, torsdag, fredag 07.30–16.00

HØLLEN VEST

Tirsdag og torsdag 15.00–19.00

NB!  Åpningstider kan avvike fra dette på grunn av koronasituasjonen. 
Oppdaterte åpningstider finner du her: www.avfallsor.no

Bioavfall = matavfall + hageavfall

I over 25 år har innbyggerne i Kristiansand og Vennesla sortert ut eget bioavfall, 

dvs. matavfall, hageavfall og annet biologisk nedbrytbart avfall som egner seg for 

kompostering. Bioavfallet ender opp ved Avfall Sørs komposteringsanlegg på Støleheia 

i Vennesla. Kompostert bioavfall blir til ypperlig kompost- og jordprodukter.

Slik gjør du det:
1. Alle husstander får hver sin kjøkkenkurv til å plassere nedbrytbare bioposer i.

2. Ta av emballasjen før du kaster matavfallet.

3. Kast matavfallet i bioposen, knyt igjen posen og legg den i dunk eller

nedgravd container for bioavfall.

4. Ikke legg for varm mat eller flytende matavfall i posene.

Mer informasjon om bioavfall her:
https://avfallsor.no/kampanje/fra-matavfall-til-jord/bioavfallets-livslop/ 

Hold deg oppdatert

Avfall Sør legger jevnlig ut ny informasjon om avfall, forbruk og ombruk, både på 

hjemmesiden, Facebook og på Youtube. Følg oss gjerne der!

http://Org.nr
https://avfallsor.no/
https://www.facebook.com/AvfallSor
https://www.youtube.com/channel/UC2hM1Mk5NcZi-LTxB7XRGuQ



