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IRS  MILJØ  IKS 
Erikstemmen ,  4400 Flekkefjord 
Org.nr.: NO 995 055 244 MVA 

 

Telefon: 38 32 60 80 
Faks:     38 32 60 81 

post@erikstemmen.no 
 

 

 

Beløpsgrense per trekkmåned: Hvis maks. beløp ikke fylles 
inn, vil beløpsgrensen bli satt til kr. 10 000,- per trekkmåned 

TIL VÅRE RENOVASJONSABONNENTER. 
 
 
 
Betalingsfrist og purringer 
Vi har fra nå av overlatt oppfølging av utsendte faktura til Kreditorforeningen. De vil holde seg strengt 
til lovpålagte frister for purring, purregebyrer og inkasso.  Vi anbefaler derfor at du, for å unngå 
ubehageligheter og ekstra gebyrer, sørger for å betale innen forfall. 
 
Vi anbefaler å bruke e-faktura/avtalegiro. Det gjør det lettere både for deg og oss. 
 
 
Bruker du brevgiro? 
Dersom du fyller ut giro selv og sender inn for betaling, må du føre på kid-nummer på denne giroen. 
Hvis ikke, vil innbetalingen i beste fall bli kraftig forsinket og i verste fall ikke bli utført i det hele tatt. 
 
Vi beklager igjen! 
Det har tatt noe lenger tid enn vi hadde regnet med å få kunderegisteret og datasystemet på plass, og 
vi beklager at denne regninga kommer sent. 
Renovasjonsavgiften vil som tidligere bli delt i to terminer, og vi baserer oss på å sende den ut i januar 
og august med 21 dagers betalingsfrist. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

IRS MILJØ IKS        SE ANDRE SIDE FOR INFORMASJON 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 automatisk betaling av faste regninger 
 JA TAKK! Jeg ønsker å betale med AvtaleGiro 

 
Mottaker  Mottakers konto  Beløpsgrense per trekkmåned 
IRS Miljø IKS  3201 47 51156  Kr. …………………… 
 

Belast mitt konto 
nr: 

 

 Jeg ønsker ikke å motta varsel i 
forkant av betalingen (v/kombinasjon er 
det ikke mulig å velge bort varsel – da vil 
eFaktura fungere som varsel) 

  KID nr:  
(KID nummer finner du nederst til venstre på giroen)         

 
 
 
 
 
 
 

Send svarkupongen til banken din eller BBS: BBS, AvtaleGiro svarkuponger, 0045 Oslo 
 
 

Sted/dato: ………………………………………………. 

Underskrift: ……………………………………………… 

Navn ……………………………………………… 

Adresse …………………………………………… 

Post nr/sted ……………………………………… .   



Renovasjonsnytt 

 

Det er nå innført like ordninger og tilbud i alle IRS-kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal. 
Hovedpunktene i ordningene er slik: 
 

Husholdningsrenovasjon 
 
Reduksjonen for samarbeid er økt fra 20 % til 25 %. Det vil si at dersom du og en nabo i rimelig 
nærhet har så lite avfall at dere ikke har behov for mer enn ett sett med stativer, kan dere inngå et 
samarbeid og bare betale 75 % av renovasjonsavgiften hver.  
Inngår flere husholdninger i et samarbeid vil en kunne få benytte avfallsbeholdere på hjul som IRS 
skaffer. Volumet blir da tilpasset ca. 75 % av et standard abonnement ganget opp med antall deltagere 
i samarbeidet.  
 
Hjemmekompostering er innført i alle kommuner og gir 25 % reduksjon i avgiften. Betingelsene for å få 
reduksjon er at det benyttes en typegodkjent kompost binge for varmkompostering. I tillegg må alle ha 
gjennomført et kurs i hjemmekompostering på ca. 3 timer. IRS vil sørge for å få arrangere nødvendig 
kurs. 
 
 

Hytte og fritidsrenovasjon 
 
Hytte og fritidsrenovasjon består av to typer ordninger:  
Ordning 1 er normalordningen som gjelder de aller fleste hytter og fritidsboliger. Vanlig forbruksavfall 
fra hytter skal bringes til oppsamlingsplasser hvor det står containere. På www.erikstemmen.no er det 
oversikter hvor oppsamlingsplassene er plassert i hver kommune. Du kan bruke den containeren som 
passer deg best, selv om den er i en annen IRS-kommune en der du har hytta di.  
 
Ordning 2 knyttes til et boligrenovasjonsabonnement i IRS-regionen. Ordningen baserer seg på kjøp 
og levering av ekstrasekker med ”avgift betalt”-merke. Sekkene hentes av renovatøren som en del av 
boligrenovasjonsordningen. Denne ordningen gjelder ikke for hytter som ligger i regulerte hyttefelt, for 
hytter som brukes i næringssammenheng (utleie) og områdene/kommunedelplanområdene Hidra, 
Berrefjord, Knaben, Sinnes/Tjørhom, Tjørhomfjellet, Fidjeland/Kvæven og Ådneram/Suleskard 
 
 

Miljøstasjoner 
 
Vi har 2 faste miljøstasjoner og 10 stoppesteder for mobil miljøstasjon. Alle som har 
husholdningsrenovasjon eller hytterenovasjon kan benytte disse. På mobil miljøstasjon kan det 
maksimalt leveres 4m3 avfall. 
Plassering av tømmesteder og åpningstider står i tømmekalenderen eller på www.erikstemmen.no   
Merk lørdagsåpent som er spesielt tilpasset for hyttefolket: 
Sinnes ved veistasjonen: lørdag 4. juni og 30. juli. 
Hidra ved fiskerihavna: Lørdag 18. juni og 13. august 
 
 

Registreringsprosjekt. 
I forbindelse med at IRS skal overta ansvaret for tømming av septiktanker fra 1.1.2012 er vi nå i gang 
med registrering av alle septiktanker med angivelse av koordinater. Samtidig med dette arbeidet blir 
plassering av renovasjonsstaiver registrert. Du må i løpet av året forvente at noen fra IRS vil oppsøke 
din eiendom. Vedkommende skal ha gul vest merket renovasjon og kunne vise frem legitimasjon 
utstedt av IRS. 


