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1. Hensikt
Å sikre en planmessig innføring av ”Smart Sortert” for abonnenter som i dag betjenes med pickup.

Retningslinjen er laget for å få til en ryddig avvikling av renovasjon med pickup der dette er mulig

og med spesielt henblikk på teknisk løsning, kjørbarhet, oppstillingsplass for avfallsbeholdere og

henteavstand m.m.

2. Retningslinjen omfatter
Retningslinjen omfatter alle abonnenter som i dag blir betjent av pickup, for alle offentlige-,

private- og landbruksveier i Songdalen og Kristiansand kommune.

Veien må være kjørbar for komprimatorbil (renovasjonsbil). Med kjørbar vei menes vei som 

tilfredsstiller krav til gjeldende veinormal: 

o Statens vegvesen: Håndbok 017 (C2, laveste dimensjoneringsklasse A1)

o Landbruksdepartementet: Normaler for landbruksveger (laveste

dimensjoneringsklasse 3.)

Grunneier/veistyre må til enhver tid sørge for at veien er vedlikeholdt, brøytet, strødd m.v. og 

tilfredsstiller krav til gjeldende veinormal, slik at veien er kjørbar for komprimatorbil. 

Abonnenter langs private veier og landbruksveier som tilfredsstiller gjeldende veinormal og 

har en avstand under ca 200 m fra boligen/oppstillingsplass til nærmeste offentlig vei, vil 

etter denne retningslinjen bli betjent med komprimatorbil. 

Abonnenter langs private veier og landbruksveier som tilfredsstiller gjeldende veinormale og 

har en avstand over ca 200 m fra bolig/oppstillingsplass til nærmeste offentlig vei, vil ikke bli 

betjent med komprimatorbil. 

Tilfredsstiller veien ikke gjeldende veinormal, vil Avfall Sør kunne pålegge 

abonnenten å plassere avfallsbeholderen på anvist oppstillingsplass ved kjørbar vei. 

Avfall Sør avgjør i tvilstilfeller om veien er kjørbar for komprimatorbil. 

3. Oppstillingsplass for avfallsbeholdere
Dersom veien ikke er kjørbar for renovasjonsbil og det er lang avstand mellom bolig og kjørbar

vei, kan Avfall Sør bistå med å finne andre løsninger. For abonnenter som vil få uforholdsmessig

lang vei til oppstillingsplass, kan Avfall Sør i samarbeid med abonnentene bistå med å etablere

følgene tiltak:

Felles løsninger med felles avfallsbeholdere (delt gebyr). 

Låsbare avfallsbeholdere (gravitasjonslås). 

Opparbeide felles oppstillingsplass for avfallsbeholdere. 

Det kan i spesielle tilfeller inngås avtale om fortsatt innsamling med pickup. Innsamlingen vil 

da bli basert på sekkerenovasjon hver 14. dag og vil ikke bli en del av ”Smart Sortert”.   

Fortsatt innsamling med pickup vil kunne medføre et tilleggsgebyr som fastsettes årlig i 

forbindelse med gebyrbehandlingen i kommunen. 

4. Hjemmel for retningslinjen
Denne retningslinjen er laget med henvisning til § 2.5 i ”Forskrift for husholdningsavfall i

Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla”.  For øvrig vises det også til §§ 3, 4 og 5.
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