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Av hygieniske hensyn skal dunk for bioavfall tømmes minst 12 ganger i året. Dersom du har færre enn  
12 tømminger av bioavfall i 2021, vil du på denne fakturaen måtte betale for mellomlegget mellom dine faktiske 
tømminger og de tolv obligatoriske tømmingene i 2021. 

På fakturaen vises dette som: AVREGN, <12 TØM. og størrelse på dunk

Vi endrer på avregning for 2022
I stedet for at alle tømmingene avregnes på 1.termin påfølgende år, vil avregningen nå bli lagt inn med et fast 
gebyr som trekkes hver termin. 

På fakturaen vises dette som: Fastavgift avregning bioavfall

Har du mindre enn 12 tømminger vil du da ikke motta noen ekstra avregning på dette ved årsslutt. Du har 
fremdeles muligheter for å tømme ukentlig, og når du passerer 12 tømminger vil du motta faktura på tømminger 
som normalt. På denne måten vil fakturaer fra Avfall Sør bli mer forutsigbare og enklere å forstå.

Bedre kvalitet – bedre gjenvinning
Materialgjenvinning er avhengig av riktig sortering. Dessverre ser vi at mange ikke vet hva som er emballasje i 
form av glass eller metall. Dette medfører at annen type glass og metall leveres feil. Som tommelfingerregel 
kan man si at det er glass- og metallemballasje fra mat og drikke som skal leveres i dunk for glass- og 
metallemballasje eller til gjenvinningsstasjonen.

Avregning for tømming av bioavfall

Glass- og metallemballasje — sorterer du riktig?

Glassflasker, glasskrukker, 
hermetikkbokser, myke metallbokser, 
aluminiumfolie, øl-/mineralvannbokser 

uten pant, metall-lokk, metallkorker, 
metalltuber, telyskapsler.

Porselen, keramikk, krystall, ildfaste 
former, speil og vindusglass, lyspærer 

og batterier, malingsspann, bildeler, 
steikepanner, gryter, bestikk, 

postkasser, gardinstenger.

Ja-takk Nei-takk
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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

STØLEHEIA

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

MJÅVANN

Mandag–fredag 08.00–19.00 
Lørdag 08.00–15.00

BLÅ KORS GJENBRUK (Mjåvann)

Mandag–torsdag 12.00–19.00 
Fredag 12.00–16.00
Lørdag 10.00–15.00

VIGE – ADMINISTRASJON

Mandag–fredag 08.00–15.30

Du kan spare miljøet for papir ved å inngå betalingsavtale med oss. E-faktura eller avtalegiro er den enkleste måten 
å betale fakturaene dine på og sikrer at fakturaen betales på forfallsdato. Ønsker dere å inngå betalingsavtale 
med Avfall Sør, må dette gjøres i nettbank eller ved å kontakte banken direkte.

Enklere betaling med e-faktura eller avtalegiro 

Sammen gir vi avfall nytt liv

• Ha et system for sortering hjemme

• Sorter avfallet – sjekk gjerne vår sorteringshjelper 

• Lever avfallet i hjemmeløsning (dunk, nedgravd,  
 fellesløsning) eller til din nærmeste gjenvinningsstasjon.  
 Spar gjerne opp litt avfall før du leverer.

Takk for at du kildesorterer og bidrar til at avfallet gjenvinnes 
og at råvarene fra naturen kan vare lenger! 

Din huskeliste for kildesortering

https://avfallsor.no/sorteringshjelper/

