
Knytt en biopose på dunk for bioavfall ved 
neste tømming. Renovatøren vil da levere 
ut en ny rull.

Trenger du flere sekker til plastemballasje 
må du knytte en plastpose på dunk 
for papiravfall ved neste tømming og 
renovatøren leverer ny rull til deg.

Når du setter frem dunken for tømming, 
er det viktig at pila på lokket peker ut 
mot veien. Pilens retning bestemmer om 
dunken skal tømmes. Gjelder alle dunker.

Motta SMS dagen før vi henter papp, papir og 
plastemballasje, samt glass- og metallemballasje.

Vi hjelper deg med å huske tømminger. Registrer deg 
på avfallsor.no

Av hygieniske hensyn skal dunk for bioavfall tømmes 
minst 12 ganger i året. Har du færre enn 12 tømminger i 
året, vil forskjellen bli avregnet på faktura for 1. termin.

På avfallsor.no finner du 
oversikt over dunkstørrelser 
og gebyrsatser.

Din tømmedag er:

Tømmedatoer:

Gratis SMS-varsel Pil ut = tømming

Trenger du mindre 
eller større dunker?

Trenger du nye bioposer til 
matavfall eller sekker til 
plastemballasje?

Avregning for tømming  
av bioavfall

MIN TØMMEKALENDER 2022

Deler du dunk, kan flere adresser vises her:
Jærnesheia 40
Periode 1. januar - 31. desember 2022

ONSDAG

Papp, papir og plastemballasje
26. jan 23. feb 23. mar
20. apr 18. mai 15. jun
13. jul 10. aug 07. sep
05. okt 02. nov 30. nov
28. des

Glass- og metallemballasje
12. jan 09. mar 04. mai
29. jun 24. aug 19. okt
14. des

Unntak fra normal tømmedag 2022:
tirsdag 12. apr



HVA SKAL HVOR?
I løpet av 2022 skal Avfall Sør innføre en ny nasjonal merkeordning. En tydelig og enhetlig farge- og symbolbruk 
over hele landet er et tiltak som skal gjøre det enklere å sortere riktig og bidra til økt materialgjenvinning.

Bioavfall
UKENTLIG

Restavfall
UKENTLIG

Papir og papp
HVER 4. UKE

Glass- og metallemballasje

HVER 8. UKE

Plastemballasje – egen sekk
HVER 4. UKE

NEI  Avfall som ikke er biologisk nedbrytbart: 
plast, glass, metall, bleier, medisiner, aske, grus, 
stein.

NEI  Jule-/gavepapir og metall (stifter i 
trykksaker går bra). Servietter, tørkepapir og 
kaffe-/tefilter kastes som bioavfall. Tilgriset 
papir og plastbelagt papir kastes som restavfall.

NEI  Plastprodukter som ikke er emballasje, 
f.eks. stroppebånd, bøtter, leker, hageslanger, 
VHS-videokassetter, kjøkkenredskaper, vednett, 
Isopor® (EPS) kastes som restavfall eller på 
gjenvinningsstasjoner.

Matavfall, som rester av fisk, kjøtt, brød, 
frukt og grønnsaker. Papir som har vært 
i kontakt med mat (f.eks. servietter, 
tørkepapir). Hageavfall, som blomster, 
potteplanter, kvister og løv.

Aviser og blader, reklame, skrive- og 
datapapir, konvolutter, papirposer, 
eggekartonger, pizzaesker, papp- og 
kartongesker. Skylte og tørre drikke-
kartonger kan brettes sammen i kubber.

Plastemballasje som skal i sekken er: poser, 
folie, begre, bokser og flasker av plast, 
for eksempel sjampoflasker, kaffeposer, 
ostepakker, rømmebegre, vaskemiddel-
flasker, bæreposer m.m.

NEI  Elektriske apparater, batterier, lyspærer, 
malingrester, giftige stoffer, medisiner, matavfall.

NEI  Vindusruter, gryter, stekepanner, 
drikkeglass, steintøy, keramikk, porselen, 
krystall, sykkeldeler, verktøy, lyspærer, 
sparepærer (farlig avfall) m.m.

Tips!

Gjelder glass- og metallemballasje som er 
rundt mat, drikke og husholdningsartikler.

Glassflasker, glasskrukker, 
hermetikkbokser, myke metallbokser, 
aluminiumsfolie, øl-/mineralvannbokser 
uten pant, metallokk, metallkorker, 
metalltuber, telyskapsler.

• Skyll emballasjen i kaldt vann  
• Etiketter kan sitte på
• Skal ikke pakkes i bæreposer
• Kast emballasjen i dunk for glass-  
 og metallemballasje

Ren  
og tørr

Avfall etter at du har sortert bort 
papir, bioavfall, farlig avfall og annet 
gjenvinnbart avfall. Avfall sammensatt av 
ulike materialer. Kald aske, gummi, lær, 
tau, støvsugerposer, hard plast, mindre 
byggavfall, bleier, keramikk, tekstiler m.m.


