ER DU SÅ HELDIG AT DU
HAR EN HYTTE ELLER
FRITIDSBOLIG?
Da har du en egen ordning for renovasjon.
Du kan levere avfall både på egne
returpunkt og på gjenvinningsstasjonene.
Her kan du lese mer om ordningen og om
hvordan du skal sortere avfallet.
RENT, PENT OG RYDDIG

RENOVASJON

HYTTER OG FRITIDSBOLIGER

RENOVASJON FOR
HYTTER OG FRITIDSBOLIGER
Innherred Renovasjon har ansvaret for avfall fra husholdninger og hytter/
fritidsboliger i 9 kommuner i Trøndelag. Har du fritidsbolig i en av disse
kommunene er du dermed abonnent hos Innherred Renovasjon. Du betaler et
eget renovasjonsgebyr for fritidsboliger. Alle er med i renovasjonsordningen,
uansett om du bruker fritidsboligen ofte eller om den sjelden eller aldri er i bruk.
Dette er en lovpålagt ordning.

HVA ER INKLUDERT I GEBYRET?
Levering av avfall på returpunkt for hytter/fritidsboliger
Levering av avfall på alle Innherred Renovasjons gjenvinningsstasjoner

SLAMTØMMING - EGET ABONNEMENT
Gjelder kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Frosta, Meråker,
Malvik, Selbu og Tydal. Dersom du har slamavskiller eller septiktank
tilknyttet hytta di er det Innherred Renovasjon som tømmer den.
Slamavskillere tømmes hvert 3. år mens tette tanker tømmes årlig.
Varsel om tømming blir sendt ut i god tid før tømmingen skal
gjennomføres.
Selv om tanken tømmes hvert tredje år betaler du et årsgebyr.
Gjeldende priser finner du på ir.nt.no/priser.
OBS: Q-tips, våtservietter, kluter, bleier, bind etc skal ikke i toalettet.

VISSTE DU AT...
Kommunene er pliktige til å ha et
renovasjonstilbud til alle husstander
inkludert fritidsboliger.
Så lenge boligen gir anledning
til hvile og matstell, omfattes
den av den lovpålagte
renovasjonsordningen.
Fra 2018 ble det innført differensiert
hytterenovasjonsgebyr. Små
fritidsboliger og fritidsboliger som
har lang avstand til kjørbar vei
får et lavere gebyr, mens store
fritidsboliger får høyere gebyr.
Det kan kun søkes fritak fra
ordningen om eiendommen
er ubeboelig.

RETURPUNKTER FOR
HYTTER OG FRITIDSBOLIGER
Det finnes egne returpunkter for hytterenovasjon i alle Innherred Renovasjons
kommuner. Plasseringen finner du på sortere.no eller på ir.nt.no/hytterenovasjon.
Du kan levere avfall på alle returpunktene uavhengig av hvilken IR-kommune
du har hytte/fritidsbolig i.

HVA KAN KASTES PÅ RETURPUNKTET?
Returpunktene er beregnet på det daglige avfallet fra hytteoppholdet,
ikke større gjenstander. Følg sorteringsanvisningene på konteinerne.
Noen steder har du mulighet til å kildesortere mange typer, andre steder
er det foreløpig kun restavfall.
OBS: Store gjenstander, materialer o.l, samt farlig avfall/EE-avfall skal leveres på en
gjenvinningsstasjon.

MATAVFALL

PAPP, PAPIR
OG KARTONG

PLASTEMBALLASJE

RESTAVFALL

GLASS- OG
METALLEMBALLASJE

Returpunktene ligger ofte i
tilknytning til nedfartsveiene fra små
og store hyttefelt. Hjelp oss gjerne
å passe på at avfall ikke settes på
utsiden av containerne. Er det fullt,
tips oss på SMS/MMS 48 99 76 56 /
post@ir.nt.no.

Hvilke avfallstyper som finnes
på de ulike returpunktene finner
du i kartet på sortere.no eller på
ir.nt.no/hytterenovasjon.
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Avsender: Innherred Renovasjon, Russervegen 10, 7652 Verdal

RIKTIG SORTERING
PAPP, PAPIR
OG KARTONG

PLAST
EMBALLASJE

RESTAVFALL

GLASS- OG
METALLEMBALLASJE

Bleier

Frukt/grønnsaker

Papir, aviser/
reklame

.
.. . . .... . . .
.
.. . ... ..
..
. . .......
..
.... .
. ..
.. . . . .. .

Plastposer

Avkjølt aske/grillkull og
kattesand pakkes godt inn

Fisk/skalldyr
Pappesker
(bør rives i biter)

Hageavfall

Plastemballasje fra kjøtt,
fisk, frukt, grønt og pålegg

Hageavfall
Syltetøyglass
o.l.,
glassflasker

Papp, papir og kartong
Potteplanter/blomster
Papp,
papir og kartong

Bakverk
Melk-/
juicekartonger

Plastkanner/plastbeger

Teposer/kaffefilter/kaffegrut

Plastemballasje
Isopor

Hermetikkbokser

Plastemballasje
Hageavfall

Potetgullposer

Hageavfall

Trevirke

Papp, papir og kartong
Klær/tekstiler og sko
Isopor
Kjøttrester/bein

Bleier

Papp, papir og kartong

Tomme doruller/
tørkepapirruller
Små ELRestavfall Glass og
metall- apparater
emballasje

Farlig
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Brukt kjøkkenpapir/servietter

Matavfall

Klær
og sko

Hageavfall

Bleier

Bruk grønne matavfalls
poser som du får gratis i
flere butikker.
Knyt godt igjen.
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og
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Lyspærer
ogfrokostblanding
lystoff rør

Papir

Konvolutter

Papp og
Plastkartong emballasje

Glanset
gavepapir

Papp og papir
kastes løst i dunken/
containeren

Papp og
Plastkartong emballasje
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Stein, jord
og betongStein, jord og betong
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MATAVFALL

Klær
og sko

Hageavfall

Bleier

Matavfall

Klær
Papir
og sko

avfall
metall- apparater
emballasje
Hageavfall
Bleier Isopor
Papp
og
PlastRestavfall
kartong
emballasje

Små el-apparater
TV og monitorer
Vinduer
Klær

Matavfall

og sko

Hageavfall

Bleier

Farlig avfall
(maling, lakk, lim...)
Restavfall

og lystoffrør

Batterier
Papir
Papp og

metall

Plastkartong emballasje

Isopor

Glass- og metallemballasje
kastes løst i dunken/
Vinduer
Papir
Pappcontaineren
og
PlastIsopor
kartong emballasje

Lyspærer og lysstoffrør

På returpunktet leverer du avfall fra det dagligeTV og monitorer
hytteoppholdet. Følg sorteringsanvisningene på
Farlig avfall
containerne. På gjenvinningsstasjonene kan du(maling,
levere
lakk, lim...)
større ting og avfall som ikke kan sorteres på returpunktet.
Lyspærer og lysstoffrør
Batterier

LURER DU PÅ MER OM
KILDESORTERING?
Batterier
Prøv et søk på www.sortere.no

Lys

