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1 Hytterenovasjon 
Alle hytter og fritidseiendommer skal ha en hytterenovasjonsordning. Det betales en avgift pr. 

boenhet. Det kan være flere boenheter pr eiendom. 

Det er Agder Renovasjon IKS som har ansvar for innsamling av husholdningsavfallet fra 

hytter/fritidsboliger i Arendal, Grimstad og Froland. 

Avfall fra hytter/fritidsbolig i Arendal og Grimstad kommuner renoveres i perioden: 1. april - 31. 

oktober. Nedgravde hyttestasjoner i disse kommunene renoveres hele året.  

Hytteeiere i Arendal og Grimstad som ønsker renovering hele året, kan inngå avtale om annen type 

abonnement der dette er mulig.  

Avfall fra hytter/fritidsbolig i Froland kommune renoveres hele året. 

Det er flere ulike løsninger for oppsamling av hytteavfall: 

• Egne avfallsbeholdere pr hytte 

• Fellesstasjoner med beholdere 

• Fellesstasjoner med container og beholdere 

• Fellesstasjoner med avfallsbod og beholdere 

• Nedgravd avfallsløsning 

Enkelte beholdere, boder og containere er utstyrt med lås for å unngå misbruk. Nøkkel fås ved 

henvendelse til Agder Renovasjon IKS. 

Ved de fleste stasjonene er det utplassert beholdere for matavfall, papir/papp, plastemballasje, 

glass- og metallemballasje og restavfall. Elektronisk avfall og farlig avfall må leveres til 

avfallsmottakene. 
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Matposer kan hentes i utvalgte butikker og avfallsmottak. Se hjemmesiden til Agder Renovasjon IKS. 

Avfall skal ikke plasseres på bakken ved hyttestasjonene. Dette medfører forsøpling i nærområdene. 

2 Gebyr for fritidsbolig 
Gebyr for fritidsbolig må betales uavhengig av om abonnenten betaler for andre typer 

renovasjonsabonnement i kommunen. Fritidsabonnementet faktureres i 4 terminer, men en kan 

også velge månedlig eller årlig faktura. 

3 Levering av avfall til avfallsmottak 
Større enheter avfall som møbler og bygge-/rivningsavfall må leveres til et av våre avfallsmottak. Se 

hjemmesiden til Agder Renovasjon IKS for opplysninger om priser og hva som er gratis å levere. 

Alle hytteeiere får 3 gratisleveringer for avfall til avfallsmottak. Hver levering gjelder for 1 lass, som 

ikke må overstige 400 kg. 

4 Fritak for renovasjonsgebyr for fritidsbolig 
Agder Renovasjon IKS kan kun gi fritak for renovasjonsgebyr for fritidseiendommen dersom 

fritidseiendommen er å betrakte som kondemnert/ubeboelig. Det må da sendes inn skriftlig søknad 

med begrunnelse og bilder til Agder Renovasjon IKS, se retningslinje for behandling av unntak og 

fritak. 

5 Nye hyttefelt 
Ved etablering av nye hyttefelt med 20 fritidsboliger eller mer er det krav om å etablere nedgravd 

avfallsløsning. Agder Renovasjon IKS kan pålegge hyttefelt med mindre enn 20 fritidsboliger 

nedgravd avfallsløsning, dersom dette er hensiktsmessig. 

Dersom nye hyttefelt skal etableres i nærheten av eksisterende hyttefelt, kan Agder Renovasjon IKS 

være med å bidra økonomisk dersom det skal etableres en felles nedgravd avfallsløsning. 

6 Hytterenovasjon for hytter på øyer 
Hytter som ligger på øyer, skal som hovedregel frakte avfall til beholdere på land. Hytteeiere må 

kontakte Agder Renovasjon IKS for avtale om hvor de skal levere avfallet. 

6.1 Merdø/Gjessøy 

Agder Renovasjon IKS henter avfall på Merdø og Gjessøy fra 1.6-31.8 hvert år. Fra 1.4-31.5 og fra 1.9-

31.10 må avfallet fraktes til låste beholdere plassert på Revesand Torv på Tromøy eller i Slaabervig på 

Hisøy. Det er utplassert beholdere til plastemballasje, papir/papp, glass/metallemballasje og 

restavfall. 
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6.2 Hesnesøyene 

Agder Renovasjon IKS henter avfall fra Hesnesøy fra 1.4-31.10 hvert år. Hytteeiere leverer avfallet i 

bod som er plassert på skolebrygga på Hesnesøya. I boden er det sekkestativ til restavfall. 

Avfallet fraktes til container ved Hesneskanalen, her er det også utplassert beholdere til papir/papp 

og glass/metallemballasje som hytteeiere kan benytte. 


