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1. Hensikt 
Hensikten med retningslinjen er blant annet å sikre at eier av veien og abonnenten sørger for at 
veien er fremkommelig for renovasjonsbilen på tømmedagen. Retningslinjen omfatter blant annet 
beskjæring av vegetasjon, legge til rette for gode snuplasser og generelt veivedlikehold. 

Retningslinjen omfatter også periodevis ufremkommelighet (vinterrenovasjon). 

2. Fremkommelig vei 
En vei regnes som fremkommelig for renovasjonsbil når den er i en slik stand at renovasjonsbilen kan 
komme frem til oppsamlingsplass og snu på en forsvarlig måte hele året. Både offentlige og private 
veier regnes som kjørbare når dette er oppfylt. 

Renovasjonsrutene planlegges ut fra veier som er definert som kjørbare og fremkommelige. 
Følgende gjelder for kjørbar/fremkommelig vei: 

• Veien må ha en bredde og fri høyde som gjør det mulig for renovasjonsbilen å komme frem. 
Veien må også kunne tåle tyngden av renovasjonsbil. 

• Veien bør være tilrettelagt slik at rygging i størst mulig grad unngås. I enden av blindvei skal 
det være snuplass. 

• Eventuell veiskulder skal være fri for hindringer som murer, steiner, vegetasjon og lignende. 
Dette er spesielt viktig på smale veier. 

• Eier er ansvarlig for eventuell beskjæring av vegetasjonen langs sin eiendomsgrense mot vei. 
Dersom anmodning om beskjæring ikke etterkommes, kan dette føre til at avfallsbeholderne 
ikke blir tømt før forholdene er brakt i orden. 

I tvilstilfeller avgjør Avfall Sør om veiene er kjørbare og fremkommelige for renovasjonsbil. 

3. Vei som midlertidig er ufremkommelig 
Som følge av glatt føre, snøfall, veiarbeid eller andre hindringer kan kjørbar vei midlertidig bli 
definert som ikke kjørbar. Veien vil bli kjørt så snart den er strødd eller brøytet. Ved graving i vei som 
hindrer renovasjonsbilene å komme frem, plikter tiltakshaver/veieier å varsle berørte husstander/ 
eventuelt trille avfallsbeholderne frem til kjørbar vei på tømmedag. 

Vinterrenovasjon 

Enkelte abonnenter langs bratte, smale, svingete veier med dårlig fremkommelighet, kan i visse 
perioder med vanskelige kjøreforhold bli pålagt å bringe avfallsbeholderne til et midlertidig 
oppsamlingssted. Sjåføren på renovasjonsbilen har til enhver tid ansvar for å vurdere om veien er 
kjørbar eller ikke. Abonnentene må ved glatt føre eller dårlig brøytet vei, bringe avfallsbeholderne til 
anvist oppsamlingsplass. Når veien er fremkommelig, kjører renovasjonsbilen som normalt.  

4. Hjemmel for retningslinjen 
Denne retningslinjen er laget med henvisning til § 2.5 i ”Forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand 
Songdalen, Søgne og Vennesla”.  
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