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Retningslinjer for fritak/unntak renovasjon 

 
 
Retningslinjer for fritak av renovasjon bygger på renovasjonsforskriften §5.2:  
 
 
 

 
 

1  Dispensasjon fra regelverket om plassering av avfallsbeholdere på 
tømmedag  

Hensikten med retningslinjene er å sikre god service og kundebehandling for syke og uføre 
personer som søker dispensasjon fra kravet om å trille avfallsbeholder frem til hentestedet 
på tømmedag.  
 
Dispensasjon innvilges kun til personer som bor alene eller sammen med andre som heller 
ikke kan utføre trillingen. I så tilfelle må begge/alle søke om dispensasjon  

 
Søknaden skal være skriftlig, jf. søknadsskjema. Søknaden må dokumenteres med 
legeerklæring.  
 
Avfallsbeholderen hentes inne på eiendommen etter avtale med IRS-Miljø. Hentefrekvensen 
er hver 4.uke for restavfall, og for øvrig normal hentefrekvens for de andre fraksjonene. 
Plastemballasje hentes i sekk.  
 
IRS Miljø behandler søknaden om dispensasjon. Dersom kriteriene nevnt over er oppfylt, vil 
søknaden bli innvilget. Søkeren mottar skriftlig beskjed om vedtaket, og avfallsbeholderen vil 
bli hentet inne på eiendommen neste uke med ordinær tømming.  
 
Denne tjenesten er gratis for personer som har fått innvilget dispensasjon på ovennevnte 
vilkår.  
 
Dersom grunnlaget for dispensasjonen skulle endre seg i vesentlig grad, vil vedtaket bli 
vurdert på nytt. Vedtaket om dispensasjon for fremsetting av beholderen kan trekkes tilbake.  
 
Dispensasjon fra kravet om å trille avfallsbeholdere frem til vei er personlig og opphører ved 
eierskifte/ny beboer.  
 
  

 

§5.2 Kommunen kan etter grunngitt skriftlig søknad, og etter at 
kommunehelseansvarlig har uttalt seg, gi dispensasjon fra kommunal renovasjon eller fra 
særskilte bestemmelser i denne forskrift. 
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2  Fritak og unntak fra renovasjon  
 
Renovasjonsforskriften gir mulighet for unntak og fritak. Hensikten med disse retningslinjene er å 
utdype og konkretisere kriteriene som skal benyttes ved søknader om unntak og fritak.  
 
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.  
 
Midlertidig fritak fra lovpålagt renovasjon kan gis dersom en bolig av ulike årsaker blir stående 
ubebodd i mer enn 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. Eventuell forlengelse av 
fritaket kan avtales med IRS Miljø.  
 
I tilfeller der det gis midlertidig fritak, hentes avfallsbeholderne i retur. Abonnenten må selv gjøre avtale 
om innhenting og ny utlevering når fritaket utløper og dekke kostnadene forbundet med dette.  
Fritaket gjelder fra det tidspunktet avfallsbeholderne hentes i retur. Midlertidig fritak fra renovasjon 
gjelder ikke et mindre administrasjonsgebyr som dekker kostnader med vedlikehold og drift av 
kundesystem og informasjon.   
 
IRS Miljø skal varsles umiddelbart dersom boligen blir tatt i bruk før fritaksperioden utløper.  
 
I tilfeller der kommunen har gitt tillatelse til rivning av bolig, vil den kommunale renovasjonen 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.  
 
For fritidseiendommer og hytter gir lite bruk ikke grunnlag for fritak. Ved større renoveringer som gjør 
enheten ubeboelig i over 6 måneder kan gi grunnlag for fritak etter søknad. Det kan gis permanent 
fritak for fritidseiendommer og hytter som er å betrakte som ubeboelig. Som dokumentasjon kreves 
nyere fotografier som viser utvendig og innvendig tilstand av enheten. IRS Miljø avgjør om enheten er 
ubeboelig. 
 
Disse retningslinjene er laget med henvisning til § 5.2 i Forskrift for husholdningsavfall i Flekkefjord, 
Kvinesdal, Lund og Sirdal  

 


