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1 Beholdere 
Husholdningsavfallet skal kildesorteres hjemme hos abonnenten og oppbevares i de ulike 

beholderne, fortrinnsvis plassert på abonnentens eiendom. Beholderne skal plasseres slik at de ikke 

er til hinder eller sjenanse for andre.  

Agder Renovasjon IKS eier og bestemmer hvilke typer oppsamlingsenheter som skal benyttes i 

innsamlingssystemet. 

• Ved oppstart av abonnement i forbindelse med nyoppført bolig, inngås det avtale med Agder 

Renovasjon IKS om type abonnement. Beholdere leveres til abonnenten sammen med 

bioposer, kjøkkenkurv og evt sekker til plast dersom en ikke ønsker egen beholder til 

plastemballasje. 

• Agder Renovasjon IKS står fritt til å utplassere nye eller brukte/rengjorte beholdere til 

abonnenten. Lager av gamle beholdere vil alltid bli brukt først. Nye abonnenter betaler ikke 

gebyr for utkjøring av dunker. 

• Dersom en ønsker å endre størrelser, type abonnement, låsing av dunker eller annet må det 

betales et enkeltgebyr. 

• Avfallet skal sorteres etter Agder Renovasjon IKS sine anvisninger, se retningslinje for 

kildesortering av avfall. 

• Beholderne må ikke overfylles, pass på at lokket alltid kan lukkes lett. 

• Beholdere som blir ødelagte av slitasje, elde eller skade påført ved tømming, vil bli byttet på 

Agder Renovasjon IKS sin regning. Ødeleggelser som skyldes hærverk, påkjørsel eller 

lignende, må abonnenten dekke selv. 

• Beholdere må rengjøres av abonnenten med jevne mellomrom. 

• Innholdet i beholderne må ikke komprimeres slik at det setter seg fast ved tømming. Dersom 

avfall sitter fast ved tømming er dette abonnentens ansvar. 

• Beholderen må ikke fylles med for tungt avfall. Se maksimale vekter for fulle 

avfallsbeholdere: 

o 140 l beholder: 50 kg 

o 240 l beholder: 70 kg 

o 660 l beholder: 240 kg 

Maksimale vekter er satt med tanke på renovatørens arbeidsmiljø og fordi 

beholderne kan gå i stykker. 
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• Unngå vått hageavfall i matavfallsbeholderen og legg en avis eller eggekartong i bunnet av 

matavfallsbeholderen om vinteren for å unngå at avfallet fryser fast. Dersom avfall er fryst 

fast i beholderen ved tømming, er dette abonnentens ansvar. 

2 Plassering av beholdere på tømmedag 
Avfallsbeholderne skal trilles frem, eller stå klar, maks 5 meter fra der renovasjonsbilen stopper 

innen kl 0600 på tømmedag. Plassering av beholdere i trapper godtas ikke. Det er abonnentens 

ansvar å rydde snø og andre hindringer rundt beholderne. Ved glatt føre skal det være strødd. Agder 

Renovasjon IKS bestemmer i tvilstilfeller hvor avfallsbeholderne skal stå på tømmedag.  

Når beholderne er tømt, skal renovatør sette disse tilbake i oppreist og lukket tilstand på samme sted 

som de ble satt frem for tømming. Etter tømming skal abonnenten sette beholderne tilbake til 

oppstillingsplass, dersom de er blitt trillet frem. Dette skal fortrinnsvis gjøres samme dag og på egen 

eiendom. 

3 Tømming av beholdere 
• Matavfall tømmes hver uke på fast ukedag 

• Papir/papp, plastemballasje og restavfall tømmes hver 3. uke på fast tømmedag 

• Glass- og metallemballasje tømmes hver 8. uke på fast tømmedag. 

Oversikt over tømming finnes på Agder Renovasjon IKS sin hjemmeside eller i appen «Min 

Renovasjon». 

Avfall som settes ved siden av dunkene vil ikke bli samlet inn. 

4 Manglende tømming av beholdere 
Varsel om manglende tømming av beholdere gis snarest til Agder Renovasjon IKS pr telefon: 

37058800 eller e-post: kundesenter@agderrenovasjon.no. Melding om manglende tømming må 

meldes inn innen 5 virkedager, dersom renovatør må tilbake for å hente avfallet. Dersom en melder 

inn manglende tømming etter dette, må det betales gebyr for ekstratømming. 
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