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Kundeidentifisering

Nå må du ha adgangsbevis når du skal levere avfall på våre gjenvinningsstasjoner. 
På Avfall Sørs gjenvinningsstasjon på Mjåvann er det innført kundeidentifisering. Adgangskontroll 
innføres også på Støleheia 24. mai, og på den nye gjenvinningsstasjonen i Sørlandsparken når den åpner. 
Kundeidentifisering sikrer at de som besøker våre gjenvinningsstasjoner er husholdninger som betaler 
renovasjonsgebyr i Kristiansand og Vennesla. Som kunde i Avfall Sør har du levering av avfall på våre 
gjenvinningsstasjoner inkludert i renovasjonsgebyret. 

Registrer deg og hent dine adgangsbevis på vår nye kundeportal: minside.avfallsor.no 

Det er tre adgangsbevis som kan brukes  
for å komme gjennom bommen:

SKILTGJENKJENNING PÅ KJØRETØY
Registrering av skiltnummer på kjøretøy er 
et enkelt og effektivt adgangsbevis for våre 
gjenvinningsstasjoner. Ved bruk av automatisk 
skiltgjenkjenning blir kunder identifisert ved 
innkjøring. Bommen åpnes automatisk.

SKANNING AV QR-KODE
QR-kode er et enkelt digitalt adgangsbevis for 
våre gjenvinningsstasjoner. Koden fremvises og 
skannes i selvbetjeningsautomat ved innkjøring. 
Bommen åpnes automatisk. 

SKANNING AV NØKKELBRIKKE 
Kunder tilknyttet nedgravde containere kan bruke 
sin elektroniske nøkkelbrikke som adgangsbevis 
for våre gjenvinningsstasjoner. Nøkkelbrikken 
fremvises og skannes i selvbetjeningsautomat  
ved innkjøring. Bommen åpnes automatisk. 

Som kunde kan du også dele adgang til 
gjenvinningsstasjonene med andre (f.eks. familie 
og leietakere). Den som blir tildelt adgang mottar 
adgangsbevis på SMS med en unik QR-kode. 
Adgangen er aktiv frem til den slettes av deg 
eller bruker. Besøkene på gjenvinningsstasjonene 
registreres på din eiendom.

http://minside.avfallsor.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

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

På vår nye kundeportal kan du hente og administrere dine digitale adgangsbevis og ditt øvrige kundeforhold.  
For å få tilgang til Min side og dine adgangsbevis må du være registrert som kunde hos Avfall Sør, og tinglyst eier 
av en eiendom i Kristiansand eller Vennesla. Du trenger elektronisk ID for å logge deg på tjenesten.

Digitale tjenester på Min side:
• Administrering av digitale adgangsbevis for gjenvinngsstasjonene

• Besøksoversikt — se statistikk over dine besøk på gjenvinningsstasjonene

• Tømmekalender — se hentedager for avfallet ditt

• Tømmehistorikk — få oversikt over antall tømminger for inneværende år, fordelt på de ulike avfallstypene

Avfall Sørs overordnede mål er å tilby fleksible, digitale løsninger til våre kunder. Min side er et viktig steg for å 
oppnå dette, og flere digitale tjenester kommer etter hvert.

Mer informasjon om Min side og kundeidentifisering finner du på avfallsor.no 
Du kan også kontakte vårt kundesenter på tlf. 38 17 70 70

Min side — kundeportalen med nyttig informasjon til deg

Sammen gir vi avfall nytt liv

Hytterenovasjon

Eier du hytte i Kristiansand eller Vennesla?
Alle som eier hytter og fritidseiendom, plikter å ha en hytterenovasjonsordning, jf. forskrift om 
husholdningsavfall for Kristiansand og Vennesla.

Vanlig husholdningsavfall fra hytter og fritidseiendommer leveres på Avfall Sørs hytterenovasjonspunkter. 
Alle abonnenter skal ha fått trekantnøkkel eller elektronisk nøkkelbrikke til hytterenovasjonspunkter tilknyttet 
fritidsboligen. Det er mulig å få kjøpt ekstra nøkler/brikker mot et vederlag. Ta kontakt med vårt kundesenter  
på e-post: post@avfallsor.no – eller fyll ut kontaktskjemaet på avfallsor.no/hytterenovasjon

De fleste hytterenovasjonspunkter har avfallsdunk eller container for restavfall samt papp og papir. 
Matavfall leveres sammen med restavfall, da vi av hygieniske årsaker ikke har egen oppsamlingsdunk for 
bioavfall. Ved større hytterenovasjonspunkter er det også tilbud om levering av sortert plastemballasje 
og glass- og metallemballasje. Det er kun ordinært avfall fra opphold på hytta som skal leveres 
på hytterenovasjonspunktet. Større gjenstander eller avfall fra oppussing o.l. skal leveres på 
gjenvinningsstasjonene. 

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

https://avfallsor.no/tips-og-informasjon/min-side/
mailto:post%40avfallsor.no?subject=
http://avfallsor.no/hytterenovasjon

