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1. Hensikt 
Hensikten med retningslinjen er å sikre god service og kundebehandling for syke og uføre personer 
som søker dispensasjon fra kravet om å trille avfallsbeholder frem til kjørbar vei på tømmedag. 

2. Betingelser for dispensasjonen 
• Dispensasjon innvilges kun til personer som bor alene eller sammen med andre som heller 

ikke kan utføre trillingen. I så tilfelle må begge/alle søke om dispensasjon. 
• Søknaden skal være skriftlig, se eget vedlegg til denne retningslinjen. Søknaden må 

dokumenteres med legeerklæring. 
• Avfallsbeholderen hentes inne på eiendommen etter avtale med Avfall Sør. 
• Beholderfor restavfall og bioavfall hentes fast hver 14.dag i oddetallsuker. ”Smart Sortert” 

med valgfri tømmefrekvens gjelder ikke for denne tjenesten. 
• Papp- og papir avfallsbeholder hentes hver fjerde uke. 
• Plastemballasje hentes hver fjerde uke, sammen med papp- og papirbeholder. 
• Glass- og metallemballasjebeholder hentes hver åttende uke. 
• Bioposer og sekker til oppsamling av plastemballasje leveres ut en gang i året. 

3. Innvilgelse av dispensasjon 
Avfall Sør behandler søknaden om dispensasjon. Dersom kriteriene i pkt. 2 oppfylles, vil søknaden bli 
innvilget. Søkeren mottar skriftlig beskjed om vedtaket fra Avfall Sør, og renovatøren vil så hente 
avfallsbeholderen inne på eiendommen. 

Dersom grunnlaget for dispensasjonen skulle endre seg i vesentlig grad, vil vedtaket bli vurdert på 
nytt. Vedtaket om dispensasjon for fremsetting av beholderen kan trekkes tilbake. 

Dispensasjon fra kravet om å trille avfallsbeholdere frem til vei er personlig og opphører ved 
eierskifte/ny beboer. 

4. Pris 
Denne tjenesten er gratis for personer som har fått innvilget dispensasjon på ovennevnte vilkår. 

5. 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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