Bestillingsskjema for renovasjon
Dette skjemaet benyttes når du har fått brukstillatelse til ny bolig, eller skal ta i bruk bolig/leilighet hvor det ikke er renovasjon. Send
gjerne inn skjemaet 14 dager før innflytting for å være sikker på at beholderne er på plass ved innflytting.
Skjemaet sendes til Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS, Hærnesvegen 299, 2116 Sander

Opplysninger om eier
Fornavn

Etternavn

Postadresse

Postnr./Sted

Telefon priv.

Mobil

E-post

Opplysninger om eiendom
Eiendommens adr.
Kommune
Gnr./Bnr./Fnr./Snr.
Sett kryss 1. Ønsker eget abonnement (ikke samarbeid med naboer) Er eiendommen hytte eller fritidshus? Gå rett til
spørsmål 5
Restavfall, grått lokk
(Velg et av abonnementene)
1a Normalabonnement
1b Redusert abonnement
1c Utvidet abonnement

240l restavfallsbeholder
140l restavfallsbeholder (kr. 250,- inkl. mva prisred. pr. år)
360l restavfallsbeholder (kr. 335,- inkl. mva ekstra pr. år)

Papp/papir, blått lokk
(Valgfri, må krysses av uavhengig av abonnementstype)
240 l beholder
360 l beholder
Glass og metallemballasje, brunt lokk
(Valgfri, må krysses av uavhengig av abonnementstype)
140 l beholder
240 l beholder
Sett kryss 2. Ønsker abonnement i samarbeid med naboer
Velg et av abonnementene (alle beholderstørrelser tilpasses av GIR)
2-3 abonnenter i samarbeid (prisreduksjon kr. 440,- inkl. mva pr. abonnent pr. år)
4 eller flere abonnenter i samarbeid (prisreduksjon kr. 440,- inkl. mva pr. abonnent pr. år)
Ønsker abonnement i samarbeid med følgende naboer:
Gnr.
Bnr.
Navn
Adresse

Postnr./Sted

Sett kryss 3. Ønsker hjemmekompostering/bruk av gjødselkjeller
Skriftlig avtale inngås, se veiledning. Prisreduksjon for hjemmekompostering/bruk av gjødselkjeller
(kr. 250,- inkl. mva pr. abonnent pr. år)
Hjemmekompostering (Se eget skjema for avtale om hjemmekompostering, må fylles ut)
Gjødselkjeller (Se eget skjema for avtale om gjødselkjeller, må fylles ut)
Sett kryss 4.
Søker om fri henteavstand for syke og uføre (legeerklæring)
Sett kryss 5.
Eiendommen benyttes som hytte/fritidseiendom
Andre opplysninger

Beholderne skal plasseres så nær kjøreveg som mulig. Maksimalt 10 meter fra kjørevegen
Dato og underskrift

---------------------------------------------------------------
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Veiledning til utfyllingen
Abonnementstype
G!R tilbyr mange abonnement. Her skal du oppgi hvilken type du bestiller. Renovatøren skal ikke ta med avfall som står
rundt beholderne. Etter to avviksmeldinger plikter renovatøren heller ikke å ta med avfall over beholderen.
1.

Ønsker eget abonnement (ikke samarbeid med naboer).
Er eiendommen hytte eller fritidshus? Gå rett til pkt. 5
a)

Normalabonnement
Restavfall (Grått lokk):
Papir og papp (Blått lokk):
Glass- og metallemballasje (Brunt lokk):

2.

Valgfri
Valgfri
Valgfri
Valgfri

240 liter
240 liter
360 liter
140 liter
240 liter

b)

Redusert abonnement (inkl mva) Kr. 250,- i prisreduksjon pr. år
Restavfall (Grått lokk):
140 liter
Papir og papp (Blått lokk):
Valgfri 240 liter
Valgfri 360 liter
Glass- og metallemballasje (Brunt lokk):
Valgfri 140 liter
Valgfri 240 liter

c)

Utvidet abonnement (inkl mva) Kr. 335,- ekstra pr. år
Restavfall (Grått lokk):
360 liter
Papir og papp (Blått lokk):
Valgfri 240 liter
Valgfri 360 liter
Glass- og metallemballasje (Brunt lokk):
Valgfri 140 liter
Valgfri 240 liter

Ønsker abonnement i samarbeid med naboer (Prisreduksjon for samarbeid inkl mva)
2 – 3 abonnenter: Kr. 440,- pr. abonnent pr. år
4 eller flere abonnenter: Kr. 440,- pr. abonnent pr. år
Abonnenter som samarbeider, har felles avfallsbeholdere med andre boenheter i huset, eller med naboer. Avtal
på forhånd og før opp tydelig navn på alle som samarbeider. Beholderstørrelsen tilpasses av G!R.

3.

Hjemmekompostering/bruk av gjødselkjeller (Prisreduksjon for hjemmekompostering/bruk av
gjødselkjeller inkl. mva)
Kr. 250,- pr. abonnement pr. år
Har du gjødselkjeller i bruk eller godkjent beholder for hjemmekompostering, kan du inngå en skriftlig avtale.
Vilkårene er:
Hjemmekompostering
Alt våtorganisk avfall skal komposteres i isolert kompostbinge hele året.
Gjødselkjeller
Gjødselkjeller som er i bruk hele året.
Abonnenter som bruker gjødselkjeller/hjemmekompostering må inngå skriftlig avtale med G!R. Avtalen kan
skrives ut fra www.gir.hm.no.
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4.

Søker om fri henteavstand for syke og uføre
Husstander der alle beboerne er uføre eller langtidssyke kan søke om avfallshenting ved husvegg uten ekstra
kostnader. Legeerklæring må følge søknaden.

5.

Eiendommen benyttes som hytte/fritidseiendom
Hytter og fritidsboliger kaster avfallet i hyttecontainere og har ikke egne beholdere. Hytterenovasjon er
obligatorisk i G!R-kommunene. Det er ikke anledning til å frita hytter for renovasjon der eier bor i samme
kommune eller nabokommune. Fritak for hytterenovasjon innvilges kun i de tilfeller hytta/fritidsboligen er
forfallen, avstengt og tømt for innbo. Det må da sendes skriftlig søknad om fritak.

Andre opplysninger
For eksempel antall boenheter på eiendommen
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