
Min tømmekalender 2018

Tømmedag for papp, papir og 
plastemballasje (fra 5. februar):

SMS for å huske å
sette ut grønn dunk

Vi hjelper deg med å huske tømming av den grønne
dunken. Registrer deg på avfallsor.no, og vi sender
deg en melding dagen før dunken skal tømmes.

Unntak fra normal tømmedag 2018:
tirsdag 27. mar tømmes mandag 26. mar

Deler du dunker, kan flere adresser vises her:
Wolframveien 10 A - Kristiansand kommune 
Periode 1. januar - 31. desember 2018

Din tømmedag er: TIRSDAG

02. jan 30. jan 27. feb
26. mar 24. apr 22. mai
19. jun 17. jul 14. aug
11. sep 09. okt 06. nov
04. des

Trenger du mindre eller større
dunker?

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

Pil ut = tømming

Når du setter frem dunken for
tømming er det viktig at pila på
lokket peker ut mot veien. Pilens
retning bestemmer om
renovasjonsbilen tømmer dunken.
Gjelder alle 3 dunker.

Bioavfall i brun dunk - ukentlig

Restavfall i grå dunk - ukentlig

Papir og papp i grønn dunk - hver 4. uke

Plastemballasje: 
Egen sekk henges på grønn dunk hver 4. uke

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.

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

MATAVFALLSPOSER: Du får matavfallsposer innen
utgangen av april hvert år. Hvis du ikke har fått
matavfallsposer innen utgangen av april, kontakt oss så
fort som mulig.

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.

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

Aviser og blader, reklame, skrive- og datapapir,
konvolutter, papirposer, eggekartonger, pizzaesker,
papp- og kartongesker. Skylte og tørre
drikkekartonger kan brettes sammen i kubber (med
og uten kork).

NEI: Jule-/gavepapir og metall (stifter i trykksaker
går bra). Servietter, tørkepapir og kaffe/tefilter
kastes i brun dunk. Tilgriset papir og
plastbelagt papir kastes i grå dunk.

Plastemballasje som skal i sekken er: Poser, folie,
begre, bokser og flasker av plast, for eksempel
shampoflasker, kaffeposer, ostepakker,
rømmebegre, vaskemiddelflasker og bæreposer
m.m.

NEI: Plastprodukter som ikke er emballasje, f.eks
stroppebånd, bøtter, leker, hageslanger, VHS-
videokassetter, kjøkkenredskaper, vednett,
Isopor® (EPS) kastes som resteavfall i grå dunk
eller på gjennvinningsstasjoner

http://avfallsor.no
http://avfallsor.no

