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Etter flere år med reduserte avfallsmengder, økte mengden husholdningsavfall med 8,5 % i 2020.  
Årsaken til dette var flere med hjemmekontor samt mer tid til oppussingsarbeid og rydding av loft og kjeller.  

I 2020 samlet Avfall Sør inn og behandlet husholdningsavfall fra 126 940 innbyggere.

Kildesortering — viktigere enn noensinne!

Etter ulykken på Returkraft i juni, må restavfallet 
transporteres ut fra Sørlandet og til andre forbrennings-
anlegg. Nå ber vi alle om å bli med på dugnad i høst for  
å redusere avfallsmengden i restavfallsdunken!

Tips:
• Unngå å kaste mat som kan spises

•  Kast matavfall og matrester i biodunken, 
ikke i restavfallsdunken

• Sorter ut plast og bruk posene for plastemballasje 

• Ikke kast glassflasker eller metallbokser i restavfallet

•  Er du usikker på hva som skal kastes hvor — få tips  
om korrekt sortering: avfallsor.no/sorteringhjelper

Hvor mye husholdningsavfall ble kastet i 2020?

Over 50 % av det du 
kaster i restavfallet kan 
du enkelt sortere ut slik 
at det blir til noe nytt 

Avfall Sørs sorteringsundersøkelse 2020

I gjennomsnitt kastet hver innbygger  
531 kg avfall — både levering til 
gjenvinningsstasjoner og innsamling.  

44 % av dette ble til noe nytt,   
og 46 % ble til strøm og varme.

9,9 %

 

531 kg

46,1 %

44,0 %

Energigjenvinning - 245 kg

Deponi - 52 kg

Materialgjenvinning - 234 kg 
derav kompostering  
av bioavfall, 61 kg

http://avfallsor.no/sorteringshjelper/


Åpningstider på gjenvinningsstasjoner, bruktbutikk og administrasjon

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

Kildesortering — hjelper det på klimaet?

Avfall Sørs klimaregnskap for 2020 viser at det gjør det absolutt! Når avfallet kildesorteres, kan vi  
lage nye produkter av det, og reduserer da ressursbruken. 

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

både på avfallsor.no, Facebook og på Youtube. Følg oss gjerne der!

Hold deg oppdatert

Hva slags husholdningsavfall ble kastet i 2020?

I gjennomsnitt kastet hver innbygger 531 kg husholdningsavfall i 2020. Dette var det mest av:

Treverk 
79,6 kg

Bioavfall 
61,4 kg

Papp, papir og drikkekartong 
46,3 kg

Restavfall 
173,8 kg

Les mer i årsrapporten for 2020: avfallsor.no/arsrapport

NETTO KLIMAGASSUTSLIPP

TONN CO2-EKVIVALENTER

2 316 1 562 -32 529 -28 652
Transport

Energi-
utnyttelse

Material- 
gjenvinning Totalt

Totalt viser klimaregnskapet til  
Avfall Sør en klimagassbesparelse på 
ca. 28 500 CO2-ekvivalenter, noe som 
tilsvarer gjennomsnittlige utslipp fra 
ca. 3000 nordmenn. Dette betyr at all 
innsamling og gjenvinning av avfall, 
inkludert transport, har en positiv 
effekt på klimaet. Mest effekt  
oppnås ved å materialgjenvinne  
metall og tekstiler.

Alle nøkkeltall finner du i årsrapporten 
for 2020: avfallsor.no/arsrapport
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