
VEDLEGG TIL FAKTURA FOR RENOVASJON
2. TERMIN 2021

Når du sorterer avfallet ditt, sørger Avfall Sør for at mest mulig av det blir til nye produkter. Det vil imidlertid 

alltid være noe avfall vi ikke kan bruke på nytt. Det kalles restavfall, og brennes på Returkraft. Energien herfra 

brukes til å produsere strøm og til oppvarming av bygninger.

Dette kan du kaste i restavfallsdunken med god samvittighet:

• Bleier og bind

• Hundeposer

• Utslitte sko

• Tilgriset emballasje

• Isopor

• Kaffeposer, suppeposer og chipsposer av plast/metall/papir

• Ringpermer og andre ting av plast som ikke er emballasje

• Støvsugerposer

Det aller meste kan faktisk kildesorteres og bli til nye ting!  
Og enda bedre er det om brukbare gjenstander du vil kaste  

heller leveres til gjenbruk slik at andre kan få glede av det!

Lurer du på hvor noe skal kastes? Sjekk sortere.no

Økt materialgjenvinning i 2020

Sammen har vi klart å øke materialgjenvinningen betydelig de siste årene. 

Innbyggerne har doblet mengdene utsortert plastemballasje og glass- 

og metallemballasje etter henteordningene ble innført. Utsorteringen av 

bioavfall har også økt, og samlet har det vært en reduksjon i restavfallet 

fra innsamling på over 10 % fra 2017 til 2020. Samme positive utvikling i 

restavfallsmengdene ser vi på gjenvinningsstasjonene. I tillegg har Avfall Sør 

lykkes med å materialgjenvinne mer av de store mengdene treavfall. Siste år 

ble preget av mye hjemmekontor og lite reising, slik at total avfallsmengde 

inn til Avfall Sør ble høyere enn året før. Det håper vi vil endre seg for 2021.

Takk for kildesorteringsjobben du gjør!

Hva blir egentlig igjen til restavfallsdunken?

https://sortere.no


Åpningstider på gjenvinningsstasjoner, bruktbutikk og administrasjon
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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

Hytterenovasjon

De fleste punktene for hytterenovasjon har dunk eller container for restavfall og for papp 

og papir. Matavfall leveres sammen med restavfall, da vi av hygieniske årsaker ikke har 

egen oppsamlingsdunk for matavfall. Ved større punkter er det også tilbud om levering 

av utsortert plastemballasje og glass- og metallemballasje. Det er kun vanlig avfall fra 

opphold på hytta som skal leveres på hytterenovasjonspunktet. Større gjenstander eller 

avfall fra oppussing kan leveres på gjenvinningsstasjonene.

Hytterenovasjon faktureres én gang i året, og det gjøres på vedlagte faktura.

Les om hytterenovasjon på avfallsor.no/hytte

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

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

Hold deg oppdatert

SMS-varsling av hentedager

Vi har tatt i bruk en ny påmelding for SMS-varsling av hentedager.  
Du vil motta en firesifret kode som du må skrive inn. Dette gjør vi for at 

ikke slik varsling skal misbrukes av andre enn deg. Du trenger ikke melde 

deg på på nytt dersom du allerede får slike varsler. Få SMS-varsel her

http://Org.nr
https://avfallsor.no/
http://avfallsor.no/hytte
https://avfallsor.no/
https://www.facebook.com/AvfallSor
https://www.youtube.com/channel/UC2hM1Mk5NcZi-LTxB7XRGuQ
https://avfallsor.no/henting-av-avfall/registrering-av-sms-varsel/

