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1. Hensikt 
Hensikten med retningslinjen er å tydeliggjøre hvordan gebyr fastsettes og beregnes. 

2. Definisjoner 
Gebyrregulativ: 
Betegnelse på Avfall Sør sin gjeldende prisoversikt for renovasjonsavgifter. 

3. Gebyrer 
Fastgebyr: 
Fastgebyr beregnes etter antall boenheter i boligen. 
Når et bygg er ferdigstilt i Matrikkelen skal det betales et fast gebyr pr. ferdigstilte boenhet. 

Variabelt gebyr: 
Det variable gebyret beregnes ut fra antall tømminger og størrelse på beholderen restavfall og 
bioavfall. 

Det skal i løpet av året betales for minimum 12 tømminger av beholder til bioavfall av helsemessige 
årsaker. 

Engangsgebyr: 
Det påløper et engangsgebyr ved salg av renovasjonsutstyr, utlevering av beholdere mm. Gebyrets 
størrelse varierer etter tjeneste. 

4. Renovasjonsgebyr 
Renovasjonsgebyr skal betales av alle abonnenter. Det beregnes gebyr for 

• En fast del (antall boenheter og etter antall og størrelse på beholder til papp og papir).  
• En variabel del (antall tømminger etter antall og størrelse på beholder til restavfall og 

bioavfall).  

Den faste delen gjenspeiler kostnadene ved administrasjon av abonnementet. Den variable delen 
gjenspeiler kostandene ved den faktiske bruken. 

Den faste delen av gebyret innkreves fra boligen er ferdigstilt/tatt i bruk/gitt midlertidig 
brukstillatelse. 

Gebyrplikten løper til Avfall Sør mottar eventuell informasjon om endring i abonnementsforhold.   

5. Pålegg om tømming av beholder, sortering av avfall m.m 
Avfall Sør kan gi abonnenter pålegg om ekstra tømming av beholder, sortering av avfall p.g.a. 
feilsortering osv. 
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Dersom abonnenten ikke etterkommer pålegget kan Avfall Sør sørge for iverksetting av tiltakene, jfr. 
Forurensningsloven § 74.  

6. Betaling av gebyr 
Tinglyst eier på eiendommen står ansvarlig for innbetaling av gebyrene. Gebyrene faktureres og 
innbetales i 4 terminer. Tømmingene faktureres etterskuddsvis. 

Forfalt krav på renovasjonsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter «lov om pant» §6-1.  

Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov av 6.juni 1975, 
nr. 29 §§ 26 og 27 om eiendomsskatt til kommunene, tilsvarende.  

Ved mislighold er eier økonomisk ansvarlig for leierens forpliktelser overfor kommunen. Dersom 
eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, er festeren økonomisk ansvarlig om ikke annet er 
avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget slik at samlet festetid blir mer 
enn 30 år. 

7. Gebyrsatser 
Gebyrsatsene fastsettes årlig av styret til Avfall Sør og kommunestyrene i eierkommunene. Vedtak 
om gebyrenes størrelse er forskrift jfr. Forvaltningslovens kap. VII. 

Satsene fastsettes slik at de fremmer avfallsreduksjon, kildesortering og gjenvinning. 

8. 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 
klagenemnd. 

9. 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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