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1. Hensikt 
Hensikten med retningslinjen er å utdype og konkretisere kriteriene som skal benyttes ved søknader 
om unntak og fritak for husholdningsrenovasjon i boliger. 

2. Unntak 
Normalt gjøres det ikke unntak fra kravet om lovpålagt renovasjon.  Dersom en abonnent likevel 
ønsker å søke om unntak fra bestemmelsene i forskriften, skal søknaden være skriftlig og begrunnet.   

Det kan gjøres unntak fra regelen om lovpålagt renovasjon for gårdsbruk med husdyrdrift og 
godkjent gjødselkjeller.  Disse kan søke skriftlig om fritak for avfallsbeholder for bioavfall.   

3. Fritak 
Fritak fra lovpålagt renovasjon gis vanligvis midlertidig og gjelder i følgende tilfeller: 

• Det kan gis midlertidig fritak for renovasjon dersom en bolig/boenhet blir stående ubebodd i 
mer enn 6 måneder.  At boligen står tom, kan skyldes bl.a.: 

o opphold på sykehus/sykehjem  
o at boligen må renoveres 
o reise med varighet utover 6 måneder 

• Dersom boligen står tom mindre enn 6 måneder gis det ikke fritak. 
• Søknad om periodefritak skal være skriftlig og gis for inntil ett år om gangen. Abonnenten er 

selv ansvarlig for å søke forlengelse av fritaket. Dette må gjøres måneden før fritaket utløper.   
Hvis fritaket er utløpt, forlenges ikke fritaket med tilbakevirkende kraft.  

• I tilfeller der det gis midlertidig fritak, hentes avfallsbeholderne i retur.  Abonnenten må selv 
gjøre avtale om innhenting og ny utlevering av beholdere når fritaket utløper og dekke 
kostnadene forbundet med dette. 

• Fritaket gjelder fra det tidspunktet avfallsbeholderne hentes i retur. 
• Avfall Sør skal varsles umiddelbart dersom boligen blir tatt i bruk før fritaksperioden utløper. 

4. Permanent fritak for lovpålagt renovasjon  
I tilfeller der kommunen har gitt tillatelse til rivning av bolig, vil renovasjonsgebyret bli stoppet 
permanent.  Avfallsbeholderne blir hentet i retur, og avfallsgebyret stoppes.  Dersom eiendommen 
igjen blir bebygd, vil ny bolig komme inn under lovpålagt renovasjon når den tas i bruk. 

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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