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1 Krav til sortering av avfall 
Avfall som omfattes av kommunal innsamlingsordning skal kildesorteres slik Agder Renovasjon IKS til 

enhver tid bestemmer.  

1.1 Løsning for enebolig og samarbeid med avfallsbeholdere 

Husholdningsavfall skal som hovedregel kildesorteres i følgende avfallstyper: 

- Matavfall/hageavfall – legges i beholder med brunt lokk. Hver abonnent får en kurv til 

matavfallsposer. Det deles ut matavfallsposer 1 gang pr år. I tillegg kan en få flere poser ved 

å henge en pose på beholderen så legger renovatøren en rull igjen ved tømming. De som 

hjemmekomposterer får ikke beholder til matavfall og heller ikke matavfallsposer. 

- Plastemballasje – legges i gjennomsiktige sekker levert av Agder Renovasjon IKS eller i 

beholder med orange lokk. De som velger å benytte beholder må selv hente beholderen på 

avfallsmottaket. Det deles ut sekker til plast 1 gang pr år. De som har beholder, får ikke 

sekker. Dersom en trenger flere sekker, kan en henge en sekk på beholderen så legger 

renovatøren en rull igjen ved tømming. 

- Glass- og metallemballasje – legges i beholder med grønt lokk. 

- Papir/papp/drikkekartong – Flatpakkes og legges i beholder med blått lokk. 

- Restavfall – Legges i beholder med sort lokk. De som har miniabonnement, har gult lokk og 

fritidsabonnenter med egne dunker har lysegrått lokk på restavfallsbeholderen. 
- EE-avfall og små enheter farlig avfall, eks. batterier, lyspærer, spraybokser - legges i 

bærepose og henges på den ene beholderen. Malingsbokser må leveres til avfallsmottak. 

Plastemballasje, papir/papp/drikkekartong, glass- og metallemballasje skal ikke være tilgriset.  

1.2 Løsning for borettslag, sameie og boligområder med felles 

oppsamling av avfall 

Avfall skal sorteres i følgende kategorier: 

• Matavfall/hageavfall 

• Restavfall 

• Papir/papp 

• Plastemballasje 

• Glass- og metallemballasje 

Typer oppsamlingsenheter som kan benyttes: 

• Nedgravde containere 

• Delvis nedgravde containere (Molok)  

• Bunntømte containere  

Matposer deles ikke ut til de som benyttes slike stasjoner, men må hentes på utvalgte butikker 

eller avfallsmottak. Ved slike stasjoner kan en ikke få levert ee-avfall og små enheter farlig avfall. 

Dette må leveres til avfallsmottak eller butikker som tar imot dette. 
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2 Tømming av avfall 
Kildesortert husholdningsavfall hentes av Agder Renovasjon IKS på faste tømmedager. Nærmere 

informasjon om tømmedager får en ved å søke opp sin adresse på hjemmesiden til Agder Renovasjon 

IKS eller å laste ned appen «Min Renovasjon». I appen kan en sette på varsel for påminnelse om 

tømming.  

3 Større beholdere til kildesortert avfall 
Ved behov kan en få 240 liter beholder til papir/papp, plastemballasje og glass/metallemballasje 

uten tillegg i renovasjonsgebyret. Abonnent kan selv komme til avfallsmottakene og bytte til større 

beholder. Ønsker abonnent at Agder Renovasjon IKS bytter beholder må dette bestilles via skjema på 

hjemmesiden og det må betales et utkjøringsgebyr. 

4 Større beholder til restavfall 
Ved behov kan en bestille større beholder (240 /660 l) til restavfall. Dette må bestilles via vårt 

bestillingsskjema på hjemmesiden. Større volum på restavfall medfører økning i renovasjonsgebyret. 

5 Kontroll og avvik 
Agder Renovasjon IKS følger opp avvik i forhold til hvordan avfallet sorteres. Abonnenter som 

gjentatte ganger har avvik fra denne retningslinjen, vil bli gjort oppmerksom på hvordan avfallet skal 

kildesorteres. Dersom dette ikke følges, kan Agder Renovasjon IKS kreve økning av kapasitet på 

restavfall på abonnentens regning. 

6 Fritak fra sortering 
Dersom det av helsemessige årsaker er vanskelig å gjennomføre sortering av avfall, kan det søkes om 

fritak fra kildesortering. Søknaden må være skriftlig og inneholde dokumentasjon fra lege eller 

kommune. 

7 Avfallsmottak/Gjenvinningsstasjon 
Agder Renovasjon IKS har 2 avfallsmottak med fleksible åpningstider. Her tar vi imot grovavfall fra 

abonnentene. Åpningstider finner en på hjemmesiden til Agder Renovasjon IKS eller i appen «Min 

renovasjon». 

Riktig sortering på avfallsmottakene starter hjemme, ved at avfallet grovsorteres. Sorte sekker med 

avfall er ikke tillatt levert på avfallsmottakene. Ved bruk av sekk, bruk gjennomsiktige sekker. 

Det er viktig å levere følgende avfallstyper til avfallsmottak for riktig behandling: 

- Farlig avfall – Batterier, lysstoffrør, lyspærer, olje- og oljeprodukter, malingrester, 

rengjøringsmidler, plantevernmidler, kjemikalier osv. 

- Elektrisk avfall – Kabler og ledninger, armaturer, TV og radio, PC og datautstyr, mobiltelefon, 

komfyr, kjøreskap, kjøkkenmaskin, elektrisk tannbørste, blinkesko osv. 

- Gjenstander som kan gjenbrukes: - F. eks. møbler, bruksgjenstander, klær og sko. 

- Asbest – Må være innpakket i tett plast før en kommer til avfallsmottaket. 



 

 

Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall 
 
Godkjent første gang av: 
Styret i Agder Renovasjon IKS 
 
Dato: 26.09.2022 

Revidert av: 
 
 
Dato: 

Virkning fra: 
 
 
Dato: 01.01.2023 

Retningslinje nr: 

2 

 
 

Side 4 av 4 
 

- Hageavfall – større mengder en ikke får plass til i beholderen til matavfall 

- Sensitivt papir til sikkerhetsmakulering 

Mer informasjon om levering av avfall til mottak finnes på hjemmesiden til Agder Renovasjon IKS og i 

retningslinje for husholdningenes bruk av avfallsmottak. 

 

 


