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1. Hensikt
Retningslinjen skal beskrive korrekt bruk av Avfall Sør Husholdnings gjenvinningsstasjoner. Vi
ønsker å fokusere på gode forhold for levering, riktig sortering og gjenbruk av avfallet.
Gjenvinningsstasjonene tar imot grovavfall, - avfall som ikke kan leveres i egne avfallsbeholdere
eller til et returpunkt.

2. Hvem kan levere avfall til gjenvinningsstasjonene?
Avfall Sør skal legge til rette for at abonnentene kan sortere avfallet og sørge for at avfallstypene
som abonnentene har sortert blir gjenvunnet eller behandlet på lovlig måte.
•

Husholdninger i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner kan benytte Avfall
Sørs gjenvinningsstasjoner. Beliggenhet og åpningstider finner du på: www.avfallsor.no
• Borettslag og sameier kan inngå avtale om å levere grovavfall gratis når avfallet leveres og
sorteres av egen vaktmester/vaktmestertjeneste/beboer tilknyttet borettslaget.
• Kommunale/ statlige mottaksboliger kan inngå avtale om gratis levering av sortert avfall via
egen vaktmestertjeneste.
• Innbyggere fra andre kommuner kan også sortere og levere avfallet til en av våre
gjenvinningsstasjoner, men de må betale for avfallet etter vekt. Det aksepteres kun kontant
betaling, fortrinnsvis med bankkort.
• Avfallet kan ikke leveres gratis dersom det leveres av innleid transportør, håndverker etc.
Avfallet regnes da som næringsavfall og det skal betales for levering etter vekt.
• Gratis levering gjelder ikke større mengder avfall levert med lastebil og lignende.
Levering:
• Avfallet kan leveres med bil, med eller uten tilhenger. Bilens totalvekt må ikke overstige
3.500 kg.
• Ved stor trafikk kan det oppstå kø for å levere avfallet. Vær tålmodig og ta den plassen du får
anvist. Vi ønsker å unngå skader på materiell og personell som befinner seg på
gjenvinningsstasjonen.
• Barn under 12 år skal sitte i bilen.
• Lastebil, traktor m/henger og lignende får ikke lov til å levere på gjenvinningsstasjonen av
sikkerhetsmessige årsaker.
• Det er ikke tillatt å plukke ut ting og gjenstander fra containere eller andre oppsamlingsenheter.

3. Riktig Sortering
Hensikten med gjenvinning er å spare miljøet og holde renovasjonsgebyret for grå avfallsbeholder så
lavt som mulig. De som kan levere avfallet «gratis» må rette seg etter våre sorteringsanvisninger.
•
•
•

Start med å grovsortere avfallet hjemme.
Sorter avfallet på gjenvinningsstasjonen etter Avfall Sørs anvisninger.
De ansatte på stasjonen vil veilede brukerne om hvor de forskjellige avfallstypene skal
plasseres/leveres.
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Det er spesielt viktig å levere følgende avfall til gjenvinning eller annen lovlig behandling:
 Farlig avfall
 Elektriske produkter og ting det har gått strøm gjennom (EE-avfall)
De ansatte vil anmode deg om å plassere fortsatt brukbare ting og gjenstander inn i brukthall/-bu.
Det er ikke tillatt å levere matavfall på gjenvinningsstasjonene.
Brukere som ikke følger våre anvisninger med hensyn til plassering og sortering av avfallet, kan
bli bortvist fra stasjonen. Avfall Sør vil med jevne mellom gjennomføre mottakskontroll.

4. Gjenbruk av avfallet
For å få til en størst mulig grad av gjenbruk, har Avfall Sør opprettet brukthall/bruktbu på
gjenvinningsstasjonene. Her kan du sette fra deg fullt brukbare ting og gjenstander, eller hente
tilsvarende i løpet av brukthallens/bruktbuas åpningstid. Vi gjør oppmerksom på at Avfall Sør
ikke kan holdes ansvarlig for om produktene virker eller ikke.
•
•
•

Brukte ting og gjenstander kan kun hentes fra brukthall/bruktbu. Det er ikke tillatt å plukke ut
ting og gjenstander fra containere eller andre oppsamlingsenheter.
PC´er, mobiltelefoner og lignende som kan inneholde sensitive opplysninger skal ikke
plasseres i brukthall/bruktbu. Lever disse til mottak for EE-avfall.
Farlig avfall skal ikke plasseres i brukthall/bruktbu. Er du i tvil om hva som er farlig avfall, ta
kontakt med en av de ansatte på gjenvinningsstasjonen.

5. Andre produkter
På følgende anlegg kan du kjøpe bioposer til bruk i matavfallskurven:
• Mjåvann gjenvinningsstasjon
• Støleheia avfallsanlegg
• Sørlandsparken gjenvinningsstasjon
Dersom du ønsker å kjøpe bark-, kompost- eller jordprodukter får du dette på følgende anlegg:
• Mjåvann gjenvinningsstasjon
• Støleheia avfallsanlegg
• Sørlandsparken gjenvinningsstasjon
Abonnenter som hjemmekomposterer kan hente gratis komposteringspark (bark blandet med flis)
til bruk i komposteringsprosessen.

6. Hjemmel for retningslinjen
Denne retningslinjen er laget med henvisning til § 2.5 i ”Forskrift for husholdningsavfall i
Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla”. For øvrig vises det til definisjoner i §§ 3 og 8.
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Avtale om:
Levering av sortert avfall til en av Avfall Sør
Husholdnings Gjenvinningsstasjoner
Det er «gratis» for alle husholdningsabonnenter i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner å
levere sortert avfall til en av våre gjenvinningsstasjoner. Kostnadene dekkes over det faste gebyret for
renovasjon.
Kryss av for hva søknaden gjelder:
Grovavfall fra borettslag eller sameier der avfallet blir sortert av egen vaktmester/ vaktmestertjeneste/
beboer tilknyttet borettslaget
Grovavfall fra kommunale/ statlige mottaksboliger der avfallet blir sortert av egen vaktmestertjeneste
Vi har lest retningslinje nr. 11. Vi ønsker å inngå avtale om felles levering av grovavfall. Vi er klar over tilbudet
om å kunne levere usortert avfall til Støleheia Avfallsanlegg for kr 500 pr. tonn inkl. mva.
Avfall fra frivillige organisasjoner med veldedig formål
Vi har lest retningslinje nr. 9. Vi ønsker å inngå avtale om å levere ikke salgbare gjenstander til
gjenvinningsstasjonen.
Fyll ut opplysninger:
Borettslag/ sameie:

Organisasjon/ lag:

Adresse:

Vi ønsker å levere med følgende
biler/personer:
Organisasjonsnummer:

Kontaktperson:

Telefon:

E-post:

Sted og dato:
______________________________________

_______________________________________

for: Søker (Borettslag/sameie/organisasjon)

for: Avfall Sør Husholdning AS

