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1 Levering av avfall til avfallsmottak 
• Vi har 2 stk avfallsmottak for våre abonnenter: 

o Heftingsdalen Renovasjonsanlegg (hovedanlegg), som ligger øst i Arendal kommune 

o Østerhus avfallsmottak, som ligger vest i Grimstad kommune 

• Åpningstidene og hvilke typer avfall som kan leveres til de ulike avfallsmottakene, står 

oppført på vår hjemmeside: www.agderrenovasjon.no  

• Alle husholdningsabonnenter får et visst antall gratisleveringer av avfall på avfallsmottakene 

pr. år. Antall gratisleveringer bestemmes av styret i Agder Renovasjon IKS. 

• Avfallet må leveres med personbil/henger.  

• Hvert lass må veie under 400 kg pr gratislevering. 

• Ved levering uten gratisbillett må en betale pr kg avfall.  

• Mange avfallstyper er gratis å levere dersom dette leveres ferdig sortert. Se info på 

hjemmesiden til Agder Renovasjon IKS. 

• Det anbefales at avfallet sorteres på henger før en kommer til avfallsmottaket, da blir det 

enklere å kaste avfallet i riktig container og en bruker mindre tid på avfallsanlegget. Dersom 

en er usikker på hvor en skal kaste diverse avfall så kontakt kundeveiledere på 

avfallsmottaket. 

• Avfall som leveres av innleid transportør, håndverker eller med firmabil kan ikke benytte 

gratisleveringene. Dette betegnes da som næringsavfall. 

2 Regler på avfallsmottakene 
• Ved stor trafikk kan det oppstå kø for å levere avfallet. Vær tålmodig og ta den plassen som 

er ledig. Vi ønsker å unngå skader på personell og materiell. 

• Barn under 10 år bør sitte i bilen av hensyn til egen sikkerhet. Forelder/voksne har ansvar for 

barn som er med. 

http://www.agderrenovasjon.no/
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3 Riktig sortering av avfallet 
Hensikten med ansvarlig avfallshåndtering er å bruke ressursene på en best mulig måte og holde 

renovasjonsgebyret så lavt som mulig. Abonnenter må derfor rette seg etter sorteringsanvisninger på 

avfallsmottakene. 

• Start med å grovsortere avfallet hjemme, ved behov for sekk bruk gjennomsiktige sekker. 

• Gjennomsiktige sekker merket til plastemballasje skal ikke benyttes til restavfall. 

• Sorter avfallet på gjenvinningsstasjonen etter Agder Renovasjon IKS sine anvisninger. 

• De ansatte på stasjonen vil veilede om hvor de forskjellige avfallstypene skal 

plasseres/leveres. 

• Det er spesielt viktig å levere følgende avfall til gjenvinning eller annen lovlig behandling: 

o Elektriske produkter, dvs. ting det har gått strøm gjennom (EE-avfall) 

o Farlig avfall 

o Asbest 

o PC, mobil og lignende som kan inneholde sensitiv informasjon skal leveres i egen låst 

container i mottak for EE-avfall. 

 

• De ansatte kan oppfordre deg til å plassere brukbare ting og gjenstander i mottak til 

gjenbruk. 

• Det er ikke tillatt å plukke ting og gjenstander fra containere eller andre oppsamlingsenheter. 

• Abonnenter som ikke følger våre anvisninger med hensyn til plassering og sortering av 

avfallet, kan bli bortvist fra avfallsmottakene. 

• Henviser også til retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall. 

4 Ombruk av avfallet 
Vi ønsker at brukbare ting og gjenstander skal brukes om igjen. De ansatte vil derfor oppfordre deg til 

å plassere disse på anvist plass på avfallsmottakene. 

5 Andre tjenester 
• Kompostjord og bark kan kjøpes på våre avfallsmottak. Les mer om vårt flotte jordprodukt på 

vår hjemmeside. 

• Vi selger beholder til hjemmekompostering på avfallsmottaket i Heftingsdalen. 

• Dersom en ikke har fått og ønsker å benytte beholder til plastemballasje, i stedet for 

plastsekk, kan en hente dette på våre avfallsmottak. 

• Dersom en ønsker større avfallsbeholder til papir/papp, plastemballasje eller 

glass/metallemballasje, kan en ta med seg sin dunk og få den byttet på avfallsmottakene. Vi 

kan bytte hjemme hos abonnenten mot et gebyr. 

• Det er en Gjenbruksbutikk i Heftingsdalen der en kan levere og kjøpe brukte gjenstander og 

møbler. På Østerhus avfallsmottak er det en gratisbu der en kan sette fra seg brukte 

gjenstander og ta med seg brukte gjenstander gratis. 

• Les mer om våre tjenester på hjemmesiden www.agderrenovasjon.no . 

http://www.agderrenovasjon.no/

