
Regler for LiBiR sine miljøstasjoner 
Hvem kan bruke miljøstasjonene? 

Private husholdninger i Lillesand og Birkenes kommuner har rett til å 
levere husholdningsavfall fordi de betaler renovasjonsgebyr. Å betale 
renovasjonsgebyr er en plikt når du eier eller fester boligeiendom.  

Avfall fra normal bruk av hytter hvor det betales renovasjonsgebyr til 
LiBiR, kan leveres kostnadsfritt.  

Man må kunne verifisere tilknytning til ordningen ved hjelp av gårds – 
og bruksnummer eller adresse. 

Er du næringsdrivende eller bosatt i en kommune utenfor vårt område, 
kan du benytte miljøstasjonen på Knudremyr, mot betaling til 
næringsselskapet Lindum Sør AS. Dette er kun mulig i dette 
selskapets åpningstid man-fre 07:30 – 15:00 

Av farlig avfall (inkl. impregnert trevirke) kan det gebyrfritt leveres inntil 
1000 kg pr. år pr. abonnement (jfr Avfallsforskriften §11-10). 

Forskjellen mellom husholdningsavfall og næringsavfall 

Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, 
herunder større gjenstander som inventar og lignende. 

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter 
og institusjoner. (Forurensningsloven § 27) 

Hva er husholdningsavfall? 
• Alt avfall fra din husholdning regnes som 

husholdningsavfall. Dette gjelder også større gjenstander 
som for eksempel møbler og hageavfall, i tillegg til avfall 
fra mindre arbeider på eiendommen eller boligen din når 
du leverer selv. 

• Avfall du som privatperson leverer for andre, for 
eksempel fra opprydding for familiemedlemmer, regnes 
som husholdningsavfall. Dette må kunne verifiseres. 

 



Hva er næringsavfall? 
• Alt avfall fra næringsvirksomhet regnes som 

næringsavfall. 
• Når næringsdrivende utfører arbeid for private 

husholdninger, slik som for eksempel husbygging, 
oppussing, rivningsarbeider og gartnerarbeider, regnes 
avfallet som næringsavfall. 

• Kjører du avfall for andre til miljøstasjonen mot betaling, 
anses du som næringsdrivende. Da må du betale ved 
levering, selv om avfallet kommer fra private 
husholdninger. 

• Leier du ut bolig som næringsvirksomhet, og gjør 
arbeider på disse, regnes du som næringsdrivende og 
skal betale ved levering av avfall. 

• Avfall som oppstår som en følge av tiltak underlagt Plan 
og bygningsloven §20-,1defineres som næringsavfall. 

Følgende tiltak omfattes av byggesaksbestemmelsene i denne lov: 

• a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, 
konstruksjon eller anlegg 

• b) vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under 
bokstav a 

• c) fasadeendring 
• d) varig eller tidsbestemt bruksendring, vesentlig utvidelse eller vesentlig 

endring av tidligere drift av tiltak som nevnt under bokstav a 
• e) rivning av tiltak som nevnt i bokstav a 
• f) oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner 
• g) oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen 

ombygging som medfører fravikelse av bolig 
• h) oppføring av innhegning mot veg 
• i) plassering av skilt- og reklameinnretninger 
• j) plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg 
• k) vesentlig terrenginngrep 
• l) anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass 
• m) opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, 

eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, 
eller arealoverføring, jf. matrikkellova." 

Tiltak under disse bestemmelsene vil også medføre behov for en 
kvittering på at avfall er levert til godkjent mottak. Derfor må 
innlevering foregå i kontortid på Knudremyr, 08:00 – 15:00. 



Kjøring og opphold på miljøstasjonen 

Du kan levere avfall med kjøretøyklasse B (tillatt totalvekt inntil 3,5 
tonn for kjøretøy)  

Du kan ikke bruke tipp, tipphenger eller traktorer på våre 
miljøstasjoner. Leverer du på denne måten må man over vekt på 
Knudremyr. Og man belastes etter gjeldende prisliste hos Miljøpartner 
Sør. 

LiBiR har ikke ansvar for eventuelle skader, punkteringer eller 
liknende inne på miljøstasjonene.  

Levering av asbestholdige materialer 

Asbest skal pakkes inn i to lag med bygningsplast og skal være tydelig 
merket "asbest" før avfallet leveres på gjenvinningsstasjonen. 

Avfall vi ikke tar imot på gjenvinningsstasjonen 

Av sikkerhetsmessige grunner tar vi ikke imot avfallstyper som for 
eksempel ammunisjon, smittefarlig avfall, dyrekadaver og radioaktivt 
avfall. 

Avfall ut av anlegget 
Det er ikke anledning for publikum å ta med seg avfall ut av anlegget. 
Unntaket er varer som ikke er definert som avfall, f.eks fra byttebu.  
 
Brudd på reglene 
Brudd på reglene som gjelder for levering av avfall på LiBiR sine 
miljøstasjoner, kan medføre tilleggsgebyr og/eller utestenging. 
 
Sortering 
Det er en forutsetning at den enkelte avfallsbesitter selv sorterer sitt 
avfall på miljøstasjonene ved levering. Alt avfall skal medbringes 
sortert og løst i henger eller i gjennomsiktige avfallsekker  
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