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1. Hensikt 
Hensikten med retningslinjen er å sikre god kildesortering for å oppnå størst mulig grad av 
materialgjenvinning for abonnenter i hytter og fritidseiendommer. Å kildesortere vil si å holde visse 
avfallstyper adskilt og levere disse i anviste avfallsbeholdere eller bringe disse til anviste 
mottaksplasser.  

Avfall Sør skal legge til rette for at abonnentene kan sortere avfallet og sørge for at avfallstypene som 
abonnentene har sortert blir gjenvunnet eller behandlet på annen lovlig måte. 

2. Definisjoner 
I medhold av forurensningslovens § 30 er det fastsatt forskrift for husholdningsavfall i kommunene 
Kristiansand og Vennesla datert 28.06.10. I forskriftens § 3 er det fastsatt en definisjon av hvem som 
er abonnent og det fremgår her følgende: 

«Med abonnent menes eier eller fester av registrert grunneiendom elle boenhet som er tilsluttet 
lovpålagt renovasjonsordning for husholdningsavfall». 

I forskriftens § 10 er det fastsatt at abonnenter som er omfattet av forskriften skal betale 
avfallsgebyr iht. gjeldende gebyrreglement. 

Det fremgår ytterligere av forskriftens § 2.5 at Avfall Sør kan utarbeide nærmere retningslinjer for 
gjennomføring av forskriftens bestemmelser. 

Boenhet defineres på følgende måte: 

Med boenhet menes selvstendig byggverk for beboelse, herunder 

a) Bolig, herunder enebolig, rekkehus, flermannsbolig, leilighet, hybel og lignende 
b) Fritidseiendom 
c) Hytte 
d) Campingvogn 

Husholdning defineres på følgende måte: 

Med husholdning menes alle typer boliger (boenheter) med privat husholdning (enebolig, rekkehus, 
flermannsbolig, leilighet, hybel ol.), også boliger (boenheter) som ikke benyttes regelmessig, 
herunder hytter, fritidshus, sjøbod, campingvogn, brakke, spikertelt.  

Lovpålagt renovasjon defineres på følgende måte: 

Innsamling av husholdningsavfall fra alle eiendommer der det oppstår husholdningsavfall skal foregå 
i kommunal regi. 

Permanent byggverk defineres på følgende måte: 

Med permanent byggverk menes bygg som gir mulighet for bruk, eller som har vært i bruk til 
beboelse i mer enn to måneder, brakker, spikertelt o.l. 
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3. Ordningen hytterenovasjon 
Alle som eier hytter og fritidseiendommer skal ha en hytterenovasjonsordning. Det betales en avgift 
pr. boenhet. Det kan være flere boenheter pr. eiendom.   

Det er Avfall Sør som samler inn husholdningsavfallet fra hytter/fritidsboliger i kommunene 
Kristiansand og Vennesla. 

Hytterenovasjon omfatter både helårlig renovasjon og renovasjon i sommerhalvåret. 

Dunker til hytterenovasjon utplasseres på egne oppsamlingspunkter, og er merket med 
«hytterenovasjon». Som abonnent for hytterenovasjon velger du selv hvilket punkt du vil benytte. 

Alle våre hytterenovasjonsdunker er påført lås. Formålet med låste dunker er å sikre at ordningen er 
best mulig for de som betaler for denne tjenesten. Du kan sortere i følgende avfallstyper: 

a) Papp/papir/drikkekartong skal legges i beholder til papp og papir. 
b) Glass- og metallemballasje skal legges i beholder til glass- og metallemballasje 
c) Plastemballasje skal legges i beholder til plastemballasje 
d) Restavfall og bioavfall skal legges i beholder til restavfall 

Alle abonnenter skal ha fått nøkkel eller elektronisk brikke til hytterenovasjonspunkter nær 
fritidsboligen. 

Det er mulig å få kjøpt en ekstra nøkkel eller en ekstra brikke mot et vederlag.  

Avfall skal ikke plasseres på bakken ved hytterenovasjonspunktet. Fugler og dyr, vær og vind sprer 
avfallet og forårsaker forsøpling. Miljøgifter i avfall kan medføre alvorlig forurensning. 

Gebyr for ordningen må betales uavhengig av andre typer renovasjonsabonnement i kommunen, og 
faktureres abonnenten én gang i året, på 2. termin.  

4. Sorteringsrutiner – bringeordning 
Avfall Sør har tilrettelagt for utsortering av andre avfallstyper dersom de bringes til en av våre 
gjenvinningsstasjoner.  

Vi har 4 stasjoner med fleksible åpningstider. Her tar vi imot grovavfall, bygge- og riveavfall, asbest, 
farlig avfall og EE-avfall (elektroavfall) fra abonnentene.  

Åpningstidene finner du på Avfall Sør sin hjemmeside. 

5. Fritak for hytterenovasjon 
Avfall Sør kan gi fritak for innsamling av husholdningsavfall fra hytter og fritidseiendommer dersom 
fritidseiendommen/boenheten er å betrakte som kondemnert. 

6. Informasjonskanaler 
Nærmere informasjon om sorteringsrutiner og hente- og bringeordninger: 

a) Avfall Sørs hjemmeside: www.avfallsor.no. 

http://www.avfallsor.no/
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b) Sortere.no. 
c) Vårt kundesenter på telefon 38 17 70 70. 
d) Avfall Sør på Facebook og Instagram. 

7. Klageadgang 
Klage over enkeltvedtak fattet i medhold av forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand og Vennesla 
sendes Avfall Sør AS. Dersom klagen ikke tas til følge, skal den legges frem for en særskilt opprettet 
klagenemd. 

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