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KAP. 1 GENERELLE BESTEMMELSER 

§ 1 Delegering av myndighet 

Kommunens myndighet etter denne forskrift delegeres til Agder Renovasjon IKS, med unntak av by- og 

kommunestyrets myndighet etter: 

§ 14, Gebyr, i denne forskrift. 

 

§ 2 Formål 

Forskriften har som mål å sikre lovlig, miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, 

oppbevaring, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall.  

Mål, strategier og tiltak for avfallsarbeidet utarbeides i virksomhetsplanen for Agder Renovasjon IKS. 

 

§ 3 Virkeområde 

Med hjemmel i Forurensingsloven §30, 1. ledd, er det lovpålagt innsamling av husholdningsavfall. 

Ordningen omfatter alle registrerte grunneiendommer i kommunen der det oppstår husholdningsavfall, 

herunder alle helårsboliger, fritidsboliger og andre bygg eller annet som nyttes som boenhet i kommunen. 

Husholdningsavfall skal ikke oppbevares, henlegges eller behandles på annen måte enn det som går frem 

av forskriften. 

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling, oppbevaring, innsamling og transport av husholdningsavfall.  

Den som omfattes av renovasjonsordningen for husholdningsavfall plikter å betale renovasjonsgebyr. 

 

Forskriften fastsetter også bestemmelser om: 

• Renovasjonsgebyrer 

• Renovasjon av hytter og fritidsboliger 

• Hjemmekompostering 

• Farlig avfall 

 

Agder Renovasjon IKS kan utarbeide retningslinjer for gjennomføring av forskriftens bestemmelser, 

herunder fastsette krav til blant annet:  

• Abonnement og gebyr 

• Kildesortering av husholdningsavfall 

• Nedgravde avfallsanlegg 

• Hjemmekompostering av matavfall 

• Plassering og bruk av avfallsbeholdere 

• Avfallsteknisk planlegging 

• Fremkommelighet ved tømming av avfallsbeholdere 

• Behandling av unntak og fritak 

• Husholdningenes bruk av avfallsmottak 

• Eierforhold i forbindelse med fakturautsendelse 

• Boenhet 

• Renovasjon fra hytter og fritidseiendommer 

• Ekstra hentelengde 

• Miljøtaxi 
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• Fakturering 

• Oppfølging av utestående kundefordringer 

• Enkeltvedtak 

• Klageorgan 

• Abonnenter som ønsker å dele beholdere (samarbeid) 

 

Næringsavfall er avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. Næringslivet er i henhold til 

Forurensingsloven §32 pliktige til å sørge for at eget avfall gjenvinnes eller håndteres på annen lovlig måte 

og omfattes derfor ikke av forskriften. 

 

Offentlige virksomheter og institusjoner hvor det oppstår husholdningsavfall kan bli abonnenter av 

kommunal avfallsordning dersom kommunen velger utvidet egenregi.  

§ 4 Definisjoner 

Abonnent: Eier av eiendom eller annen innretning omfattet av den kommunale innsamlingsordning for 

husholdningsavfall, jf. § 3, Virkeområde. 

 

Beholder: Fellesbetegnelse for enhet for oppsamling av avfall. 

 

Boenhet: Bolig, fritidsbolig eller annen bygning med ett eller flere rom, med separat inngang, samt eget 

bad/wc og kjøkkendel.  

 

Bunntømte containere: Containere av ulik størrelse som står på bakken og tømmes med kranbil. 

 

EE-avfall: Elektriske og elektroniske produkter. 

 

Ekstra henteavstand: Tillegg i gebyr dersom beholderne ikke kan plasseres nærmere renovasjonsbilens 

kjørerute enn 5 meter på hentedag.  

 

Farlig avfall: Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall fordi 

det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr.  

 

Hentedag: Den dagen abonnentene i henhold til tømmekalender skal få tømt avfallsbeholderne. 

 

Hentepunkt: Sted der beholder skal stå plassert på hentedag.  

 

Hjemmekompostering: Kompostering av matavfall i godkjent vinterisolert kompostbeholder eller ved bruk 

av Bokashi (kjøkkenkompostering). 

 

Husholdningsavfall: Avfall fra husholdninger som helårsboliger, fritidsboliger og andre bygg/installasjoner 

som nyttes som bolig/fritidsbolig i kommunene. 

 

Nedgravde avfallsanlegg: Avfallsanlegg med containere som er helt eller delvis nedgravd. Containerne 

tømmes med kranbil.  
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KAP. 2 INNSAMLING AV AVFALL 

§ 5 Agder Renovasjon IKS sine oppgaver og ansvar 

1. Agder Renovasjon IKS skal sørge for innsamling av husholdningsavfall fra eiendommer som 

omfattes av forskriften.  

2. Agder Renovasjon IKS skal sørge for utarbeidelse av tømmeoversikt som er tilgjengelig for 

abonnentene. 

3. Innsamling av avfall skal utføres slik at beboere ikke unødvendig sjeneres av støv, lukt og støy. 

Renovatørene skal forlate beholdere i lukket og oppreist tilstand på hentepunkt. 

4. Agder Renovasjon IKS skal legge til rette for at abonnentene kan sortere avfallet og sørge for at 

avfallstypene som abonnentene har sortert, blir gjenvunnet eller behandlet på annen lovlig måte. 

5. Agder Renovasjon IKS bestemmer til enhver tid hvilke typer beholdere som skal benyttes hos den 

enkelte abonnent. Beholdere leveres ut vederlagsfritt, med unntak av nedgravde avfallsanlegg. 

Beholdere som leveres ut av Agder Renovasjon IKS er Agder Renovasjon IKS sin eiendom. 

6. Beholdere som eies av Agder Renovasjon IKS blir reparert eller skiftet dersom de er 

ødelagte/sprukne som følge av slitasje, eller påviselig har sammenheng med uaktsom håndtering 

fra renovatørens side. 

7. I tvilstilfeller vil plassering av avfallsbeholder og lignende på tømmedag bestemmes av Agder 

Renovasjon IKS. Agder Renovasjon IKS kan pålegge midlertidige eller varige endringer i 

plassering av beholdere på tømmedag. 

8. I perioder med vanskelige kjøreforhold kan det være nødvendig å benytte en annen plassering på 

hentedag. Alternativt kan Agder Renovasjon IKS sette ut en midlertidig stasjon med 

avfallsbeholdere som da må benyttes i den perioden som bestemmes av Agder Renovasjon IKS. 

9. Agder Renovasjon IKS kan bestemme at det skal anvendes felles avfallsbeholdere. 

10. Uten skriftlig avtale med Agder Renovasjon IKS er det ikke tillatt å drive innsamling av 

husholdningsavfall.  

 

 

§ 6 Abonnentens oppgaver og ansvar 

Abonnenten har ansvar for: 

1. Å kildesortere husholdningsavfallet, slik Agder Renovasjon IKS til enhver tid bestemmer. 

2. Alt avfall inntil det er hentet. Agder Renovasjon IKS kan pålegge ekstratømminger dersom 

dette er nødvendig av hygieniske årsaker. Abonnenten er ansvarlig for kostnader forbundet 

med dette. 

3. Å påse at beholdere er plassert på hentepunkt innen kl 0600 på hentedag. Beholdere som er 

trillet frem til hentepunkt skal settes tilbake på oppstillingsplass snarest mulig etter tømming. 

4. Plassering av beholderne slik at konsekvensene av en evt. brann i beholderne reduseres. 

5. Å sørge for opprydding dersom avfallet kommer på avveie før det er hentet. 

6. Å rengjøre beholderne. Ved utilstrekkelig renhold kan Agder Renovasjon IKS sørge for at 

beholderen blir rengjort på abonnentens regning. 

7. At plassering av avfallsbeholderne på hentepunktet tilfredsstiller veimyndighetenes krav, og 

kommunens til enhver tid gjeldende veinorm. 

8. At beholderne på hentepunktet plasseres samlet, godt synlig og slik at de ikke er til vesentlig 

sjenanse for andre. Det er abonnentens ansvar å plassere beholdere på et plant og fast 

underlag. Det skal avsettes tilstrekkelig areal til beholderne.  
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9. Å holde adkomst til beholderne fri for hindringer, deriblant snø, parkerte biler, vegetasjon mm. 

Renovatørens henteplikt faller bort dersom de stedlige forhold medfører at tømming ikke lar 

seg gjennomføre. 

10. At avstanden mellom hentepunkt og renovasjonsbilens kjørerute er maks 5 meter. Avstanden 

beregnes fra nærmeste beholder. Dersom beholderne ikke kan plasseres på egen eiendom, er 

det abonnentens ansvar å finne egnet plassering. Dersom beholderne ikke kan plasseres 

mindre enn 5 meter fra kjørerute, kan abonnenten inngå avtale med Agder Renovasjon IKS om 

annen plassering. I slike tilfeller betaler abonnenten et hentetillegg. Det er kun abonnenter med 

beholdere på 140 og 240 liter som kan bestille ekstra henteavstand. 

11. Å gi melding til Agder Renovasjon IKS dersom grunnlaget for renovasjonen er endret. 

12. Å gi melding til Agder Renovasjon IKS om at avfall ikke er hentet på hentedag.  

13. At avfallet er plassert riktig i beholder og at den enkelte utsorterte avfallstypen er så ren som 

mulig. 

14. Å holde seg orientert om når beholderne blir tømt.  

15. Å informere brukere av eiendommen om gjeldende regler for renovasjonsordningen. 

16. Å unngå å sette avfall ved siden av beholderne. 

17. At gjenstander ikke plasseres slik at de feilaktig kan oppfattes som avfall.  

18. At beholderne som hører til eiendommen ikke tas med ved flytting. 

 

Bruk av avfallskverner for oppmaling og utslipp av avfall til kommunal avløpsledning er ikke tillatt. 

 

§ 7 Bruk av beholdere 

Beholder skal kun benyttes til avfall som omfattes av denne forskrift.  

 

Beholdere må ikke inneholde varm aske, eksplosiver, selvantennelige og/eller etsende stoffer, toalettavfall 

eller annet som kan utsette renovatøren for fare under tømming. Abonnenten er ansvarlig for at beholderne 

ikke overfylles eller fylles med avfall som er så tungt eller så fast pakket at det skaper problemer ved 

tømming. Gjenstander som ikke får plass eller er for tunge for avfallsbeholderen må leveres til kommunalt 

avfallsmottak. 

 

Farlig avfall, inklusiv batterier, skal holdes adskilt fra annet avfall og håndteres slik Agder Renovasjon IKS til 

enhver tid bestemmer. 

 

Agder Renovasjon IKS er ikke pliktig til å tømme beholdere som brukes i strid med forskriftens 

bestemmelser. Ekstra avfall som settes ved siden av beholdere hentes ikke. Dette må leveres til kommunalt 

avfallsmottak. 

 

§ 8 Valg av avfallsløsning 

Agder Renovasjon IKS avgjør hvilke abonnementstyper og hvilke beholdere som benyttes i 

renovasjonsordningen.  

 

Egne beholdere 

Eneboliger eller tomanns-/tremanns-/rekkeboliger skal hovedsakelig benytte standardløsning med en 

beholder av hver avfallstype til hver boenhet. 
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Felles beholdere 

Leilighetsbygg med 4-23 boenheter skal hovedsakelig ha felles beholdere (samarbeid) pr bygg. 

 

Nedgravde containere 

Ved nyetablering skal følgende bygg ha én stasjon med nedgravde avfallscontainere: 

- Leilighetsbygg med 24-59 boenheter  

- Bygg i umiddelbar nærhet til hverandre med til sammen 24-59 boenheter 

En stasjon med nedgravde avfallscontainere må bestå av minimum 5 stk containere; en til hver avfallstype.  

 

Ved nyetablering av leilighetsbygg eller bygg i umiddelbar nærhet til hverandre med færre boenheter enn 

24, kan Agder Renovasjon IKS pålegge nedgravde containere dersom dette er hensiktsmessig. 

 

Ved nyetablering av leilighetsbygg eller bygg i umiddelbar nærhet til hverandre, med 60 boenheter eller 

flere, skal anlegg med nedgravde containere tilpasses i henhold til retningslinje om nedgravde containere. 

 

Ved nyetablering av boligfelt skal nedgravde containere prioriteres. 

 

Agder Renovasjon IKS sine øvrige retningslinjer for nedgravde avfallscontainere må ivaretas. 

 

Fritidsbolig 

Fritidsbolig skal hovedsakelig benytte felles avfallsstasjoner med containere, avfallsboder eller nedgravde 

containere. 

 

Ved nyetablering av felt med fritidsboliger med minimum 20 boenheter er det krav om etablering av 

nedgravde containere. 

 

 

§ 9 Renovasjon av hytter og fritidseiendommer 

Hytter og fritidseiendommer omfattes av renovasjonsordningen jf. Forskriftens § 3.  

 

Agder Renovasjon IKS kan bestemme at innsamling fra hytter eller fritidseiendommer bare skal skje visse 

deler av året.  

Agder Renovasjon IKS bestemmer hvor avfallet skal leveres i den gitte tidsperioden. 

 

Agder Renovasjon IKS kan fatte vedtak om fritak i henhold til forskriftens § 15, Gebyrfritak. 

 

Agder Renovasjon IKS skal godkjenne plassering av beholdere/containere, hvilke avfallstyper som skal 

leveres, hvilke beholdere som skal benyttes og andre forhold knyttet til drift av renovasjon fra hytter og 

fritidseiendommer. 

 

Agder Renovasjon IKS kan bestemme at det skal anvendes felles beholdere. 

Der det er opprettet felles oppsamling av hytteavfall kan det ikke benyttes egne beholdere. 

 

I et hyttefelt skal alle hyttene ha lik renovasjonsordning. 
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§ 10 Avfall som ikke omfattes av den kommunale 
innsamlingsordningen 

Den ansvarlige må selv sørge for å bringe det husholdningsavfallet som ikke omfattes av den kommunale 

innsamlingsordningen til kommunalt avfallsmottak, jf § 7, Bruk av beholdere. 

 

§ 11 Krav til veistandard 

Privat eller offentlig kjørevei som benyttes til den kommunale innsamlingsordningen, skal være åpen for 

alminnelig ferdsel og stilles til disposisjon for transport av innsamlet avfall hele året. 

 

Innsamlingsordningen er basert på at renovatørene skal kunne arbeide rasjonelt, herunder benytte 

spesialbygde renovasjonsbiler. Veien må ha tilfredsstillende bredde, fri høyde, stigning, snuforhold og 

eventuelle møteplasser for renovasjonsbil, jf. Retningslinje for fremkommelighet ved tømming av 

avfallsbeholdere og kommunens veinorm. 

 

Veien må være tilfredsstillende brøytet og strødd og vegetasjon må ikke være til hinder for renovasjonsbil. 

 

Skade på vei eller veiskulder dekkes ikke, med mindre dette skyldes uaktsomhet fra renovatør.  

 

KAP. 3 TILLEGGSBESTEMELSER 

§ 12 Hjemmekompostering 

På eiendommer der det ligger til rette for det kan Agder Renovasjon IKS gi tillatelse til kompostering av 

matavfall i komposteringsbeholder godkjent av Agder Renovasjon IKS. Dersom abonnenten opptrer i strid 

med retningslinjene, kan tillatelsen til hjemmekompostering trekkes tilbake. All kompostering skal foregå på 

en hygienisk tilfredsstillende måte og uten sjenanse for naboer m.v. Jf retningslinje for 

hjemmekompostering. 

 

§ 13 Farlig avfall fra husholdninger 

Agder Renovasjon IKS skal sørge at det er et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger. 

Det er ikke tillatt å legge farlig avfall i andre beholdere enn de som er spesielt beregnet for denne 

avfallstypen. Farlig avfall skal bare leveres til godkjent ordning for farlig avfall. Ref retningslinje for 

kildesortering av husholdningsavfall. 
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KAP. 4 BESTEMMELSER OM GEBYR 

 

§14 Gebyr 

Kostnader som Agder Renovasjon IKS har på avfallssektoren, skal etter forurensningslovens § 34 dekkes 

fullt ut gjennom gebyrene. Abonnenter som omfattes av denne forskrift skal betale renovasjonsgebyr. Det er 

by- og kommunestyrene i den enkelte kommune som fastsetter gebyrene. Renovasjonsgebyrene 

differensieres for å stimulere til kildesortering, gjenvinning og avfallsreduksjon. Jf. retningslinjer for 

abonnement og gebyr. 

 

Ved mislighold er eier økonomisk ansvarlig for leierens forpliktelser overfor Agder Renovasjon IKS. Dersom 

eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, er festeren økonomisk ansvarlig om ikke annet er avtalt. Det 

samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at samlet festetid blir mer enn 30 år. 

 

Gebyrplikten løper til Agder Renovasjon IKS har mottatt melding om endring i abonnementsforholdet og 

godkjent endringen. 

 

§15 Gebyrfritak 

Agder Renovasjon IKS kan etter skriftlig søknad gi midlertidig fritak fra lovpålagt innsamling av 

husholdningsavfall, for abonnenter i helårsboliger som er midlertidig ubebodd. Fritak gis ikke for mindre enn 

6 måneder, og kan gis for inntil 1 år av gangen.  

 

Agder Renovasjon IKS avgjør om utleverte beholdere skal hentes inn i fritaksperioden og kan beregne 

gebyr for inn- og utkjøring av beholdere.  

 

Blir boligen tatt i bruk før fritaksperioden utløper skal Agder Renovasjon IKS varsles umiddelbart. 

 

Dersom abonnenten kan dokumentere at fritidseiendommen ikke kan brukes, kan det søkes om fritak. Det 

kan innvilges fritak for minimum 1 kalenderår (fra 1.1-31.12).  

 

Ved hjemmelsovergang vil fritak opphøre, og eiendommen vil pålegges renovasjonsgebyr. 

 

Gebyrfritak gis ikke tilbakevirkende kraft.  

 

Henviser til retningslinje for behandling av unntak og fritak. 

 

§ 16 Innkreving 

Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-1. Om 

renteplikt ved for sen betaling, tilbakebetaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov 6. juni 

1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunen §§ 26 og 27 tilsvarende. 
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KAP. 5 AVSLUTTENDE BESTEMMELSER 

 

§ 17 Forhold til annet lovverk 

Lokale helsemyndigheter har ansvar for å se til at håndtering av avfall skjer i samsvar med 

Folkehelselovens kapittel 3 om miljørettet helsevern og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som 

sikrer hygienisk oppbevaring og disponering av avfall, samt føre tilsyn med dette. 

 

§ 18 Unntak 

Agder Renovasjon IKS kan i enkeltsaker, etter skriftlig søknad, gjøre unntak fra bestemmelser i denne 

forskrift dersom rimelige grunner tilsier dette.  

 

§ 19 Sanksjoner 

Ved overtredelse av bestemmelsene i denne forskrift, kan Agder Renovasjon IKS gi abonnenten pålegg om 

retting. Dersom forholdet ikke rettes kan Agder Renovasjon IKS kreve betaling for ekstra påløpte kostnader.  

 

Agder Renovasjon IKS kan gi abonnenten pålegg om endring av abonnement, øke beholdervolum, 

opprydding og ettersortering av avfallet ved behov. 

 

Overtredelser av renovasjonsforskriftene kan også straffes etter forurensningslovens § 79. 

 

§ 20 Klager 

Forhold som er direkte regulert i denne forskrift kan ikke påklages.  

Gebyrstørrelse fastsettes av by- og kommunestyrene og kan ikke påklages. 

 

Enkeltvedtak etter denne forskrift kan påklages, og behandles i tråd med forvaltningsloven § 28. Klage 

sendes til Agder Renovasjon IKS. Dersom klagen ikke tas til følge, skal den legges frem for en særskilt 

opprettet klageorgan. Klageorganet oppnevnes av representantskapet i Agder Renovasjon IKS og består av 

3 faste medlemmer. Henviser til retningslinje for enkeltvedtak og retningslinje for klageorgan. 

 

§ 21 Ikrafttredelse 

Denne forskrift trer i kraft fra 1.1.2023. Fra samme dato opphører Forskrift om husholdningsavfall gjeldende 

fra 2016 i Arendal, Froland og Grimstad. 


