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Avregning for brun dunk med færre enn 12 tømminger
Av hensyn til hygiene skal den brune dunken tømmes minst 12
ganger i året.
Dersom din husholdning hadde færre enn 12 tømminger av brun dunk
i 2016, inneholder fakturaen for første termin i 2017 en avregning.
Denne avregningen tilsvarer forskjellen mellom 12 tømminger og det
antall tømminger som ble registrert på din adresse.
Vær flink til å sortere ut bioavfallet – det blir til næringsrik kompost!

Utdeling av nye bioposer innen utgangen av april
Vi holder oversikt over hvor mange ruller som skal til hver adresse. Gi
oss beskjed dersom du ikke mottar posene innen 1. mai – eller hvis det
er feil med leveransen.
Trenger du ﬂere eller færre poser enn de du har fått utdelt, kan du endre
abonnementet hos Avfall Sør. Går du tom for bioposer før neste utdeling,
kan du kjøpe nye på gjenvinningsstasjonene, på vårt kundesenter i Vige
havnevei 90 – eller i kommunens servicekontor.
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Hvordan sortere riktig?

MENY

Lurer du på hvor du skal legge avfallet? Se vår
nye sorteringsguide, som er laget på 12 ulike språk!
http://avfallsor.no/languages Du kan også skrive inn det
du vil sortere på www.sortere.no – der får du svar på hvor
du skal kaste hva.

Gebyrer i 2017
Hver boenhet i Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla betaler i gjennomsnitt kr. 3925,- per år i
renovasjonsgebyr. Har du enebolig og tre dunker hjemme, beregnes gebyret ditt slik:
http://avfallsor.no/renovasjonsgebyr-2017

Tømmekalender på web
Nå kan du lett finne datoer for tømming av dine dunker på
avfallsor.no Løsningen skal være enkel for deg, uansett
om du har enebolig eller bor i borettslag – samtidig som vi
sparer miljøet for mye papir. Trenger du hjelp til å skrive ut
tømmekalenderen, tar du kontakt med oss på
post@avfallsor.no eller på telefon 38 17 70 70.
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