Bolig høst 2013

IRS Miljø IKS
Flekkefjord Kvinesdal Lund Sirdal

Ny renovatør fra 1. september 2013
Nå har en stor andel beholdere kommet på plass. Fra 1. september kjører renovatøren Norsk
Gjenvinning med store og små biler som har kamlift (utstyr til å tømme beholdere). I denne
sammenheng setter vi i gang med utdeling av beholdere på småbilruter også. Målet er å være
ferdig til nyttår.
Det leveres ut en informasjonspakke til hver husholdning ca. 2 uker før utsetting av beholder.
Noen få abonnenter må være forberedt på å fortsette med stativer grunnet geografiske forhold.
(IRS og renovatøren avgjør hvem dette blir)

Nytt avregningssystem fra 1.1.2014
Renovasjonsgebyret blir fra 1.1.2014 sammensatt av 3 deler:
1. Administrasjonsgebyr

Til dekning av vedlikehold og drift av kundesystem og informasjon.
Innkreves av alle abonnenter, også de som har fått midlertidig fritak.

2. Grunngebyr

Til dekning av alle kostnader som er uavhengig av innsamlede
avfallsmengder, så som farlig avfall, miljøstasjoner og lignende.

3. Volumgebyr

Volumgebyret skal dekke kostnadene med innhenting og behandling
av avfallet.

Administrasjons- og grunngebyr er fast mens volumgebyr varierer i forhold til størrelsen på
restavfallsbeholderen. Man kan få større beholder for matavfall og papir og levere flere sekker
med plast uten ekstra kostnad.
Eksempel for enebolig med standardbeholdere
Prisene blir fastsatt av kommunene før årsskiftet. Gjennomsnittsprisen i fylket i 2013 er benyttet.
1. Administrasjonsgebyr
2. Grunngebyr
3. Volumgebyr
Sum renovasjonsgebyr

150,- kr
1349,- kr
1499,- kr
2998,- kr

Størrelse:
på
beholderne

140 liter til kompost
240 liter til papir
140 liter til restavfall

Samarbeid om beholdere mellom to
eller flere husstander
Det kan være flere gode grunner til å
samarbeide om avfallsbeholderne. Der det er
flere boenheter samlet på et konsentrert område,
vil det fort bli en “skog” av beholdere på
tømmedagen.
Dersom det er et fellesareal mindre enn 5 meter
Et eksempel:
fra kjørevei, kan naboer bli enige om å benytte
Her samarbeider 7 husstander
dette til felles beholdere og på den måten slippe
å trille frem beholderne på tømmedagen.
Dersom alle er flinke til å sortere, kan man også få reduksjon i renovasjonsavgiften.
For å unngå konflikter er det viktig å ha felles forståelse og avtalte regler for bruken av
beholderne. Se forslag til avtale på www.erikstemmen.no
Se eksempel på priser på baksiden

IRS MILJØ IKS
Erikstemmen 10, 4400 Flekkefjord
Org.nr.: NO 995 055 244 MVA

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

post@erikstemmen.no

Eksempler på priser for samarbeid og større beholdere.
Det er størrelsen på restavfallsbeholderen som gir mulighet for reduksjon i renovasjonsavgiften.
Hvis to husstander samarbeider og klarer seg med en 140 liters beholder, vil begge husstandene
får ca 25% reduksjon eller kr. 749,50. Dersom de må ha en 240 liters beholder, vil reduksjonen
bare bli på kr. 214,Tabell med kostnader for volumgebyr med gjennomsnittspriser i Vest-Agder for 2013.
Størrelse restavfalls140
240
360
660
770
beholder (liter)
Pris (kroner)
1 499
2 570
3 855
6 270
7 315

1000
9 500

I en vanlig husholdning uten bleiebrukere oppstår det svært lite restavfall. For hver bærepose med
restavfall som man produserer, bør man ha sortert ut minst fire bæreposer med plast. Det kan
levers flere sekker med plast samtidig, og man kan også få større beholdere for papir og matavfall
uten ekstra kostnad.

Rengjør plasten med kost og kaldt vann!

Boligrenovasjon
Har du et bolighus eller en leilighet som ikke vil være bebodd i minst 6 måneder? Pusser du opp
huset og har en annen boplass? Dersom huset står helt tomt og ikke blir benyttet til tilfeldig
overnatting, har du mulighet til å søke om fritak for renovasjonsavgiften. Dette gjelder ikke for
bolig som benyttes deler av året (sommer-/sesongbolig) eller fritidseiendommer.
Du må ha betalt boligrenovasjon sammenhengende i minst ett år for å få fritak. Søknadsskjema
finnes også på hjemmesiden vår www.erikstemmen.no

Miljøstasjon
Det finnes 2 faste miljøstasjoner: Erikstemmen i Flekkefjord og Netland & Sønner i Kvinesdal samt
10 stoppesteder for den mobile miljøstasjon.
Flekkefjord kommune:
Kvinesdal kommune:
Lund kommune:
Sirdal kommune:

Sira(Lendemoen), Gyland(v/stasjonen), Hidra(Fiskerihavna), Åna
Sira(P-plass v/kirken)
Gjemlestad(v/Dammen), Kvinlog(v/bensinstasjonen)
Malåna, Eik(v/treskofabrikken), Ualand(v/idrettsplassen)
Ålevik, Sinnes(v/veistasjonen)

Se oversikten i tømmekalenderen eller www.erikstemmen.no eller på www.sortere.no
Bruk verdikuponger som er vedlagt i tømmekalenderen. Det er 2 kuponger à 150,- kr. For disse
kan du levere 2 ganger avfall inntil 2m3 eller et lass inntil 4m3

Ryddeaksjon i ditt nærmiljø
IRS har tilbud til velforeninger og borettslag om utsetting av konteiner til avfall fra rydding av
fellesarealer, lekeplasser og veiskråninger uten ekstra kostnad.
Dersom velforeningen arrangerer dugnad, setter IRS ut en konteiner den ene dagen og henter
den inn den neste. Det kan ikke legges farlig avfall eller avfall fra garasje og loftsrydding i
konteineren.

