
Nedgravde containere

Informasjon fra kommunen

Gjør verden litt grønnere. 
Sorter matrestene.



Til deg som bruker de nedgravde containerne

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

1. 
Du “vekker” innkastet 
ved å ta hånden midt 
på displayet. 

Du er tilknyttet et renovasjonssystem med nedgravde avfalls- 
containere. I disse containerne kan du bli kvitt papp/papir,  
bioavfall og restavfall. I tillegg har enkelte boligområder også  
eget innkast for plastemballasje. Sandnes kommune tilbyr  
imidlertid sine abonnenter en rekke andre tjenester som også  
inkluderer din husholdning. Blant annet innsamling av farlig  
avfall og grovavfall, mottak av juletrær og hageavfall, samt  

bruk av miljøstasjoner for glass- og metallemballasje. 

Slik bruker du de nedgravde containerne
Husk å holde det rent og ryddig rundt avfallsstasjonene. Sett aldri 
avfall ved siden av containerne. Dersom en container er full eller 
blokkert, så ta med deg avfallet igjen og kontakt kommunens  
Servicekontor på telefon 51 33 60 00.

Husk at avfallet skal være sortert på forhånd og at matavfallsposer 
skal være godt knyttet igjen. Pass på at luken går igjen etter bruk, 
gi den eventuelt en liten dytt. Ikke fyll oppi luken så mye avfall, 
eller så store gjenstander, at avfallet ikke faller ned i containeren. 

Mistet nøkkelbrikken?
Ta kontakt med vaktmester eller styret 
der du bor, eventuelt Servicekontoret på 
telefon 51 33 60 00. Husk at brikken 
skal følge huset/leiligheten ved salg/
utleie. Ta godt vare på brikken din, fest 
den gjerne på nøkkelknippet, så vet du 
hvor du har den.

Kontakt Servicekontoret ved spørsmål om
• kjøp av nøkkelbrikker
• feil på nedgravde containere
• ekstra matavfallsposer
• bestilling av beholder for farlig avfall og innespann for bioavfall 
• ekstra plastsekker 

Matavfallsposer, plastsekker og tømmekalendere kan og fåes på  
biblioteket (avd. Sandnes og Høle).

www.hentavfall.no www.sandnes.kommune.no www.sortere.no

Nyttige nettsteder



Farlig avfall 
Den lille røde beholderen benyttes 
til farlig avfall og EE-avfall. Bestill 
tømming av rød beholder på 
www.hentavfall.no. 

Har du større mengder farlig avfall 
og EE-avfall, kan du levere dette 
gratis på IVAR’s gjenvinningsstasjoner 
på Forus eller Sele. 
For åpningstider; se www.ivar.no. 

Har du ikke rød beholder kan den 
bestilles på www.hentavfall.no, 
eller ta kontakt med Servicekontoret. 

Tøy
Bestill henting av tøy på 
www.hentavfall.no.

Her vil du kunne velge hvilke 
organisasjon som skal hente 
tøyet ditt, samt at du får velge 
dato for henting. 

Grovavfall
Har du større gjenstander du 
vil levere til ombruk eller skal  
kastes, kan du som abonnent få 
hentet dette gratis. Bestill henting 
av grovavfall på www.hentavfall.no, 
eventuelt ta kontakt med 
Servicekontoret hvis du ikke har 
tilgang til internett. Er du i tvil om 
hva som regnes som grovavfall, så 
se veileder på www.hentavfall.no. 

Vårryddeaksjon uke 19

8 uker i året har vi bemannet mottak for hageavfall på utvalgte steder fra 
mandag til fredag kl. 17:00 – 19:00. Følg med i aviser, samt kommunens 
hjemmeside og Facebookside for mer informasjon. 

På www.sortere.no finner du kart over alle mottak.

Hageavfall

HAGEAVFALL DAG  UKE*
Bogafjell Mandag 16,17,18,19 og 37,38,39,40 

Riskahallen, p-plass Mandag 16,17,18,19 og 37,38,39,40

Lundehaugen ungdomsskole, Ganddal  Tirsdag  16,17,18,19 og 37,38,39,40

Figgjohallen, p-plass Tirsdag 16,17,18,19 og 37,38,39,40

Sandvedparken, p-plass Tirsdag 16,17,18,19 og 37,38,39,40

Høyland ungdomsskole, Austrått  Onsdag 16,17,18,19 og 37,38,39,40

Hana skole, p-plass Onsdag 16,17,18,19 og 37,38,39,40

Høle kirke, p-plass Torsdag 16,17,18,19 og 37,38,39,40

Varatunparken, tidl. Varatun avfallsdeponi Torsdag 16,17,18,19 og 37,38,39,40

Sviland samfunnshus v/miljøstasjonen Fredag 16,17,18,19 og 37,38,39,40

Krystallveien, Sandved, snuplass Fredag 16,17,18,19 og 37,38,39,40

Alle lørdager i JUNI og AUGUST kl. 10:00 – 14:00, 
kan du gratis levere følgende:
• Hageavfall
• Farlig avfall
• EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall)

Søndagsåpne garasjer 
22.april 2018
Se www.apengarasje.no for info og påmelding.

Sommermottak på Vatne driftsstasjon 
Lutsiveien 179 kl. 10:00 – 14:00

Hele Sandnes rydder! 
For mer informasjon og påmelding se www.hentavfall.no

Fra 2018 henter vi også juletre hjemme hos dere. Sett juletreet ut ved 
avfallsstasjonen tirsdag 9. januar. OBS! For bydelene Figgjo, Bogafjell, 
Sviland og Riska er utsetting tirsdag 16. januar.

NYHET FRA 2018! 
Vi henter ditt juletre



IVAR betjente gjenvinningsstasjoner

IVAR Gjenvinningsstasjon Sele
Kleppvegen 837, 4354 VOLL  

Telefon: 52 97 95 00

Åpningstider og priser: www.ivar.no 

IVAR Gjenvinningsstasjon Forus 
Forusbeen 200, 4313 SANDNES 

Telefon: 52 97 95 00

Åpningstider og priser: www.ivar.no
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SANDNES KOMMUNE
Servicekontoret
Haakon 7 gt. 8, 4306 Sandnes 
Tlf 51 33 60 00

Åpningstider: 
mandag – fredag 08:30 – 15:15

servicekontoret@sandnes.kommune.no
Postboks 583, 4305  SANDNES

Telefon: 51 33 60 00

SANDNES KOMMUNE

IVAR Byttebu på Forus
I stedet for å kaste brukbare ting, kan du glede noen med dem. Sett sakene i byttebua, da gjør du også en 
innsats for miljøet. Kanskje finner du noe du har lyst på? Den nye Byttebuå har egen inngang for innlevering 
og en annen for henting. Nå er det helt gratis både for dem som henter og dem som leverer gjenstander. 
Byttebuå er en del av IVAR gjenvinningsstasjon Forus og har samme åpningstider som gjenvinningsstasjonen.

Ubetjente miljøstasjoner
Ved miljøstasjonene kan du levere glass- og metallemballasje. Finn kart over ubetjente miljøstasjoner på www.sortere.no

• Austrått Bydelshus

• Bogafjell, vis a vis Helgø

• Figgjo, Figgjohallen

• Hana, Eddaveien v/Skippergata 

• Høle, Coop Høle

• Lura, Kvadrat v/innkjørsel til Biltema

• Ganddal, Kvernelandsveien/Hoveveien

• Malmheim v/innkjørsel Julebygda grendahus

•  Riska, Riska Stadion, 

•  Riska, Hommersåk kai

•  Riska, NY i 2017! Maudlandsveien v/Gydas vei

• Sandved, Bruelandsenteret 

• Stangeland, Foren/Heigreveien

• Sviland, Sviland Samfunnshus

• Trones og sentrum, Gandsgata ved nr. 9

• Trones og sentrum, Postveien v/REMA1000

Sørg for at renovasjonsbilen har enkel adgang til avfallsanlegget hele året. 

Her er de lureste tipsene å følge:
• 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 når det parkeres langs gater og veier.

Fremkommelighet


