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•  Planlegg besøket ditt. Sorter gjerne avfallet på forhånd før du kjører til gjenvinningsstasjonen.  
Sjekk plasseringen av containere i oversiktskartet på avfallsor.no/sorlandsparken

•  Følg anvist kjøremønster inne på anlegget. Det er tre kjørefelt for sikrere trafikkavvikling:  
Midterste felt benyttes for kjøring.  
Høyre og venstre felt benyttes kun for parkering og levering.  
Rygging er forbudt — kjør heller en ekstra runde.

•  Levering av ting til ombruk. Vurder gjerne om noe er bra nok til at andre kan ha bruk  
for det — og lever dette i mottaket til bruktbutikken Blå Kors gjenbruk i hovedbygget.

•  Levering av klær, sko og tekstiler til ombruk. Pakk alt i lukkede poser eller sekker  
– og husk at tekstiler og klær må være hele, rene og tørre. Sko skal ikke være ødelagt  
eller utslitt. Knytt gjerne sammen sko-parene før innlevering.  
Alt som ikke er egnet til ombruk skal kastes i restavfall.

•  Skal du kaste hageavfall? Pakk hageavfallet på en måte som gjør det  
enkelt å kaste i containerne. Når du er ferdig setter vi pris på at du feier  
og rydder opp etter deg – da blir det hyggeligere for neste besøkende.

•  Har du store mengder hage- eller betongavfall? Ved gjenvinningsstasjonene  
på Mjåvann og Støleheia er det enklere å sortere ut større lass med disse avfallstypene.

Gjenvinningsstasjonen i Skibåsen 34 har flyttet til 
Sørlandsparken Øst ved IKEA (adresse: Sydinga 31).

Nye åpningstider

• Mandag og onsdag 08.00–19.00

• Tirsdag, torsdag og fredag 08.00–16.00

• Lørdag 08.00–15.00

Husk adgangsbevis når du besøker 
gjenvinningsstasjonen.  
Bommen er ubetjent, og det er tre adgangsbevis  
som kan brukes for å komme inne på stasjonen: 
skanning av QR-kode, skanning av nøkkelbrikke  
fra Avfall Sør eller skiltgjenkjenning på kjøretøy.

Registrer deg og hent dine adgangsbevis på  
minside.avfallsor.no

Sørlandsparken Øst

Dyreparken
E-18

IKEA

Travparken
Sørlandsparken 
gjenvinningsstasjon

Ny gjenvinningsstasjon i Sørlandsparken

Noen tips før du besøker den nye gjenvinningsstasjonen:

http://avfallsor.no/sorlandsparken
minside.avfallsor.no


Åpningstider på gjenvinningsstasjoner, bruktbutikk og administrasjon
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Sammen gir vi avfall nytt liv

SØRLANDSPARKEN

Mandag, onsdag 08.00–19.00
Tirsdag, torsdag, fredag 08.00–16.00
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–fredag 10.00–16.00 
Lørdag 10.00–15.00
 

VIGE – ADMINISTRASJON

Mandag–fredag 08.00–15.30

Materialgjenvinning 
derav kompostering  
av bioavfall, 59 kg

Har du behov for å etterfylle jord i eksisterende bed eller har planer om å lage ny plen? 

På gjenvinningsstasjonene på Mjåvann og Støleheia kan du  
kjøpe ulike jord-, kompost- og barkprodukter lastet opp på tilhenger.  

Alle jordtypene selges enten i bulk eller i storsekker med volum 1 m.

.  Vi er også behjelpelige med utkjøring med lastebil, med eller uten grabb. 

• 

 

På Mjåvann gjenvinningsstasjon  selges vekstjord og granbark 

 
Her selges også biokompost.

• 
 
På Støleheia gjenvinningsstasjon kan du kjøpe jord, kompost, bark, sand og grus hele året.

•   På Sørlandsparken gjenvinningsstasjon er det ikke lenger mulig å kjøpe jord og bark lastet opp på tilhenger, 
men du kan kjøpe jord i sekker i sommersesongen (april–oktober).

 
For mer informasjon om de ulike produktene og priser – se avfallsor.no/jord-og-barkprodukter

Salg av jord, kompost og bark

Hver innbygger i 
Kristiansandsregionen  

kastet 488 kg 
husholdningsavfall i 2021

  
Det er en nedgang på 43 kg siden 2020. 
Landsgjennomsnittet i 2021 var 431 kg.

Hvor mye husholdningsavfall ble kastet i 2021? 

 

488 kg

197 kg
40 %

249 kg
51 %

42 kg
9 %

Energigjenvinning Deponi

i sommersesongen (april–oktober). 
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