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Til landbrukskunder i Våler, Åsnes og Grue kommune.                    

 

 

For å levere landbruksplast må det være tegnet en landbruksavtale i regi av 

Solør Renovasjon IKS (SOR). Avtalen gjelder for levering av landbruksplast; 

herunder landbruksfolie, PP-sekker og plastemballasje som skal kildesorteres 

og ikke inneholde produktrester, forurensing eller annet avfall.  

Landbrukskunden har plikt til å sette seg inn i SORs bestemmelser for sortering 

og levering av landbruksplast og medbringer sitt landbrukskort utstedt av SOR 

ved levering.  

Landbruksavtalen regulerer IKKE levering av farlig avfall eller annet avfall, ta 

kontakt med Solør renovasjon for mer informasjon om levering.   

Med hensyn til sikkerhet ønsker vi ikke lastebiler/traktorer på våre 
gjenvinningsstasjoner i åpningstiden. Ved levering av store mengder avfall, ta 
kontakt for avtale om levering. 
Avfallet leveres etter SORs gjeldende priser. Det tas forbehold om endring av 
priser, sorteringskrav og leveringsbetingelser av avfallet. 
 
Avvik: Kildesortert avfall skal leveres så rent som mulig uten annet avfall, annen 
plast, produktrester, forurensing av jord, sand, stein, eller plantemateriale. 
Dersom det avdekkes avvik i sorteringen, gir dette ekstra kostnad og faktureres 
kunde. Kostnaden settes etter avvikets omfang og gjeldende priser for 
avvikshåndtering i SOR. 
 

SOR tilbyr også containere til utleie for blandet avfall til sortering, trevirke, 
metall, m.m til gunstige priser.  
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LANDBRUKSFOLIE OG PP-SEKKER LEVERES VEDERLAGSFRITT TIL KILDAL  

Trangenvegen 991, 2270 Flisa. Åpningstid: mandag – fredag 0800-1500,  

Ring telefonnummeret på bommen ved ankomst.  

Landbruksfolie skal være sortert løst etter:  

• Rundballefolie hvit/blank 

• Rundballefolie farget 

• Solfangerfolie  

• Fiberduk  

• Inner-nett og hylser (bobiner) 

Folien skal leveres løst og ikke ha annen emballasje. Eventuelt tau eller 
emballasje som brukes under transport til Kildal må fjernes ved levering.  

• PP-sekker (storsekk) skal pakkes og stappes sammen i storsekker, fritt for 
annet avfall og leveres på mottaksanlegget på Kildal. 
 

PLASTEMBALLASJE LEVERES TIL GJENVINNINGSSTASJONEN  

I VÅLER, ÅSNES ELLER GRUE: Åpningstider: se www.solorrenovasjon.no  

Blandet plastemballasje:      

• Flasker og kanner, skal være drypptørre og uten lokk 

• Fat og tønner (under 100 liter) 

• Blomsterpotter og blomsterbrett 

• Oppbevaringskasser og bakker 
For levering av plastemballasje etter gjeldende priser for landbruk og 
næringsvirksomhet. 

Farlig avfall må deklareres og her gjelder egen avtale, ta kontakt med SOR om 
dette. Farlig avfall som ikke er deklarert kan ikke tas imot.  
 

Ta gjerne kontakt med Solør Renovasjon for mer informasjon eller for å tegne 

landbruksavtale. post@solorrenovasjon.no eller telefon: 62 95 50 90 (kl 10-14). 

 

Med vennlig hilsen  

Solør Renovasjon IKS 

 

http://www.solorrenovasjon.no/
mailto:post@solorrenovasjon.no

