Informasjon
fra kommunen

Har du av og til for mye avfall?

Hva er nytt fra 2021?

Servicekontoret og Sandnes bibliotek selger klistermerker
til ekstrasekker. Dette merket klistrer du på sekken, som
settes ut sammen med restavfallsbeholderen på tømmedag.
Dette merket viser at du har betalt for å få sekken hentet
og behandlet. Sekker uten dette merket tas ikke med.

Du kan få en egen beholder til hageavfall. For mer info se under Hageavfall på neste side.

Fremkommelighet

Sørg for at renovasjonsbilen har enkel adgang til oppstillingsplassen til din beholder hele året. Her er de lureste tipsene
å følge, for å sikre at beholderen din blir tømt:
•
•
•
•

Klipp trær og busker som hindrer adkomst.
Måk bort snø.
Parker ikke der renovasjonsbilen skal snu.
Renovasjonsbilen er større enn en vanlig bil,
tenk på det hvis du må parkere langs veien.
• Husk at renovatøren starter dagen sin kl. 06:00,
så sett gjerne ut beholderen kvelden før.

På www.hentavfall.no kan man
bestille følgende:
• Henting av RØD BEHOLDER for farlig avfall og EE-avfall.
• Henting av GLASS- OG METALLEMBALLASJE
(Beholder med oransje lokk).
• Henting av GROVAVFALL - 0,5-3,0 m3.
Henting av grovavfall gjelder ikke de som
bor på Forsand – de benytter seg av tilbudet
på Myra gjenvinningsstasjon.
• Bytting og/eller endring av avfallsbeholdere.
• Påmelding kurs/arrangementer.

Tømming av beholder hjemme hos deg

Det er Renovasjonen IKS som tømmer alle beholderne i alle
husholdninger i Sandnes kommune. Renovasjonsbilen kommer
til gaten din på samme ukedag, hver uke, men den tømmer
ikke samme beholderen hver uke. Hvilken beholder som
skal settes ut, finner du i tømmekalenderen.
Ønsker du å finne ut hvilken ukedag renovasjonsbilen kommer
• Last ned vår app: «Renovasjon i Sandnes» - og du vil
hver uke få varsel om hvilken beholde som skal trilles ut.
• Eller gå inn på tømmekalenderen på hjemmesiden vår.
Legg inn adressen din, og du får oversikten over hva
som skal settes ut til hvilken dag.
• Eller ta kontakt med servicekontoret.

Til dere som er tilknyttet nedgravde containere
Sett juletreet ut ved siden av avfallsstasjonen til tirsdag 5. januar.
OBS! For bydelene Figgjo, Bogafjell, Sviland og Riska settes
juletreet ut tirsdag 12. januar.

Hjemmekompostering

Hageavfall er gratis å leveres på IVAR’s gjenvinningsstasjoner
på Forus, Sele og Myra gjenvinningsstasjon Forsand hele året,
samt på Vatne driftsstasjon fra april – oktober.

Komposteringsbeholder kan lånes mot et depositum.
Komposteringsbeholder kan erstatte brun beholder på
visse kriterier. Kommunen arrangerer gratis kurs i hjemmekompostering.

Fra april 2021 vil vi starte opp henting av hageavfall i egen
beholder. Denne beholderen kan bestilles fra januar 2021.
Hageavfallet hentes hver 14. dag, og settes ut sammen
med brun beholder. Hageavfall hentes i perioden fra april
og til og med oktober.

Når du er tom for matavfallsposer, kan disse hentes
på servicekontoret, bibliotekene, bemannede idrettshaller samt
noen dagligvarebutikker. For fullstendig oversikt se kommunens
hjemmeside: www.sandnes.kommune.no/avfall

I disse kontainerne kan man kaste papp/papir, bio og restavfall. I tillegg har
noen boligområder eget innkast til glass- og metallemballasje. Kontainerne
er låst, og ved innflytting får hver boenhet utdelt egne nøkkelbrikker.
Ta godt vare på denne brikken. Brikken skal følge med ved eierskifte.
• Hjelp til med å holde det rent og ryddig rundt avfallsstasjonen
• Ikke sett igjen avfall ved kontainerne. Dersom luken er stengt
og ingen luke for samme avfallstype er tilgjengelig, ta avfallsposen
med hjem igjen. Vi ordner innkastet så snart som mulig.
• Knytt alltid igjen posen med avfall før du kaster den i kontaineren.
• Pass på at luken går helt igjen etter bruk, gi den eventuelt et lite dytt.

Mottak på Vatne driftsstasjon (Lutsiveien 179)
Alle lørdager fra april til og med oktober kl. 09:00 – 12:00, kan du gratis levere følgende:
• Hageavfall • Farlig avfall • EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall)

Innkjøringsdager 2021
Innkjøringsdager er når det blir endret tømmedag på grunn av offentlige fri- og helligdager.

Matavfallsposer

Til deg som bruker nedgravde avfallskontainere

Gi beskjed om dette til oss, og du vil få en beholder til kun
matavfall. Dette er en billigere løsning enn en ordinær brun
beholder. Denne ordningen gjelder kun dere som ikke deler
brun beholder med andre.

Hageavfall

Vi henter ditt juletre
Vi henter ditt juletre hjemme hos deg. Sett juletreet ut på
tømmedag, sammen med den brune beholderen, i uke 2 eller 3.

Har du kun matavfall i den brune
beholderen?

Har du mistet nø
kkelbrikken eller
har du behov for
flere brikker?
Nye nøkkelbrikke
r kan kjøpes
på Servicekonto
ret.

1.

Fredag 1. januar		
Tirsdag 30. mars		
Onsdag 31. mars
Torsdag 1. april		
Fredag 2. april		
Mandag 5. april		
Torsdag 13. mai		
Mandag 17. mai		
Mandag 24. mai		

tømmes		
tømmes		
tømmes
tømmes		
tømmes		
tømmes		
tømmes		
tømmes		
tømmes		

torsdag 31. desember 2020
mandag 29. mars
tirsdag 30. mars
tirsdag 30. mars
onsdag 31. mars
tirsdag 6. april
onsdag 12. mai
tirsdag 18. mai
tirsdag 25. mai

Meld fra
Er avfallsbeholderen din ødelagt,
forsvunnet eller ikke tømt, så kan
dette meldes inn via Meld Fra på
www.sandnes.kommune.no

Nyttige nettsider

Du “vekker” innkastet ved å
ta hånden midt på displayet.

2.
For å åpne luken legger du
brikken med flatsiden på nedre
del av “brikkebildet” i displayet,
eventuelt dra den litt nedover.

www.hentavfall.no

Last ned vår app:
«Renovasjon i Sandnes»

www.sortere.no

www.sandnes.kommune.no/avfall

Ubetjente miljøstasjoner
Ved miljøstasjonene kan du levere glass- og metallemballasje.
På www.sortere.no finner man kart over alle ubetjente miljøstasjoner.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Austrått Bydelshus
Bogafjell, vis a vis Helgø
Figgjo, Figgjohallen
Forsand, Bergekrossen
Forsand, Helle
Forsand, Lysebotn
Ganddal, Kvernelandsveien/Hoveveien
Hana, Eddaveien v/Skippergata
Høle, Coop Høle
Lura, Coop Extra, Larsamyrå 1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lura, Kvadrat v/innkjørsel til Biltema
Malmheim v/innkjørsel Julebygda grendahus
Riska, Riska Stadion
Riska, Hommersåk kai
Riska, Maudlandsveien v/Gydas vei
Sandved, Bruelandsenteret
Stangeland, Foren/Heigreveien
Sviland, Sviland Samfunnshus
Sentrum, Gandsgata ved nr. 9
Trones, Postveien v/REMA1000

Ønsker du egen beholder til glass- og metallemballasje?
Bestill beholder via vår hjemmeside eller ta kontakt med Servicekontoret!

Fiks tingene i stedet
for å kaste dem!

Vil du arrangere en
reparasjonskafé?

Betjente gjenvinningsstasjoner
IVAR Gjenvinningsstasjon Forus

Disse avfallstypene tas imot gratis:

Forusbeen 200, 4313 SANDNES
Telefon: 52 97 95 00

• hageavfall
• hvitevarer
• elektrisk og elektronisk avfall
• farlig avfall
• småbatterier
• bilbatterier
• pcb-vinduer
• asbest

Åpningstider og priser: www.ivar.no

IVAR Gjenvinningsstasjon Sele
Kleppvegen 837, 4354 VOLL
Telefon: 52 97 95 00
Åpningstider og priser: www.ivar.no

Les mer på repair-cafe.no
og lån verktøy og utstyr
fra kommunen.

Myra gjenvinningsstasjon, Forsand
Myrbakken 53, 4110 FORSAND
Tlf. 51 33 50 00 (servicekontoret, Sandnes kommune)
Åpningstider og priser: www.sandnes.kommune.no/avfall

Åpningstider:
mandag – fredag 08:30 – 15:15
servicekontoret@sandnes.kommune.no

SANDNES KOMMUNE
Postboks 583, 4302 SANDNES
Telefon: 51 33 50 00

AD.MOMENT

SANDNES KOMMUNE
Servicekontoret
Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
Tlf 51 33 50 00

