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Informasjon om renovasjon for hytter/fritidsboliger - Vulusjøen
Innherred Renovasjon er nå i gang med å etablere en renovasjonsordning for hytter og
fritidsboliger i hele Levanger, i tråd med kommunestyrevedtak 53/15.
Hva inngår i hytterenovasjonstilbudet?
1. Bruk av returpunkt for hytter/fritidsboliger i alle IRs kommuner
Returpunktene er ofte plassert i tilknytning til nedfartsveiene fra små og store
hyttefelt. Disse skal benyttes til daglig avfall fra hytteoppholdet som kildesorteres
etter anvisningene på containerne.
2. Levering av avfall på alle IRs gjenvinningsstasjoner (gjenbrukstorg)
På gjenvinningsstasjonene kan abonnenter med hytte/fritidsbolig/campingvogn
levere alle typer avfall bortsett fra matavfall. Abonnenter kan benytte alle Innherred
Renovasjons gjenvinningsstasjoner, uavhengig av hvilken IR-kommune en har
hytte/fritidsbolig/campingvogn i.

Returpunkt ved Vulusjøvegen
Fra og med 4. juni 2018 vil et nytt returpunkt for hytter og fritidsboliger være operativt ved
Vulusjøvegen. Returpunktet ligger like innenfor bommen.
På ir.nt.no/hytterenovasjon-levanger/ kan dere se kart med alle returpunkter i Levanger og
omegn. Der ligger også mer info om ordningen.
Vi ønsker å tilby moderne og funksjonelle returpunkt, som tilfredsstiller
fremtidens krav til kildesortering. Vi legger vekt på at returpunktene
skal være ryddige og innbydende. Containerne som benyttes har
innkastluker tilpasset daglig avfall fra hytteoppholdet (mindre poser).
Store gjenstander kan ikke legges i containerne, men må bringes til en
gjenvinningsstasjon.

Renovasjonsgebyr
Hytter/fritidsboliger er pliktig til å betale renovasjonsgebyr. For 2018 vil dere faktureres for
et halvt år fra og med 1. juli 2018.
Det er innført en differensiert gebyrmodell for hytter og fritidsboliger, i hovedsak basert på
hyttas/fritidsboligens størrelse og kilometer luftlinje fra kjørbar sommerveg. Gebyrene
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varierer fra 562,50-1937,50 pr eiendom pr år. Les mer om gebyrordningen og se priser på
https://ir.nt.no/priser/#hyttepris

Avfallssortering
På alle returpunkter finnes containere for flere typer avfall. Avfallet skal sorteres og legges i
rett container. Da kan avfallet gjenvinnes til nye produkter. Kildesorteringen gjøres på
samme måte som i vanlige husholdninger i Innherred Renovasjons kommuner.
Containerne skal være tydelig merket med hvilken avfallstype som skal kastes i dem:
Avfallstype/merking

Hva kan kastes her (eksempler)
Frukt/grønnsaker, bakverk
Fisk/skalldyr, kjøttrester/bein
Teposer/kaffefilter/kaffegrut
Nøtteskall/eggeskall
Brukt kjøkkenpapir/servietter

OBS
Bruk egne plastposer for
matavfall, fås gratis på
flere dagligvarebutikker.

Avkjølt aske/grillkull (pakkes godt inn!)
Potteplanter/blomster
Ødelagte leker, plastredskaper
Støvsugerposer, bleier
Tilgriset papir og plast

Pakkes f.eks. i vanlige
bæreposer. Større
gjenstander leveres på
gjenvinningsstasjon

Papir, aviser, reklame, pappesker
Melk-/juicekartonger
Dorullhylser/tørkepapirruller
Emballasjekartong

Papp og papir kastes LØST
i containeren (ikke i pose).

Plastemballasje:
Plastkanner/beger, kaffeposer, potetgullposer
Påleggspakninger, shampo-/såpeflasker

Pakkes i bæreposer som
knytes godt igjen.

Emballasje av glass og metall:
Syltetøyglass
Hermetikkbokser
Aluminiumsformer og –folie, Glassflasker
Metallbokser til pålegg etc.

Kastes løst i containeren
(ikke pakket i poser)
Glass/metall som IKKE er
emballasje skal ikke kastes
her (drikkeglass, ildfaste
former, porselen,
metallredskap m.m.)

IKKE hageavfall

Vi ser fram til et godt samarbeid med dere. Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål!
Med vennlig hilsen
Innherred Renovasjon IKS

