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Solør Renovasjon IKS satser på bønder i Solør og ønsker å komme 

med tilbud på metallhenting på gården til Dere som er 

landbrukskunder! 
 

   
 
Litt om oss i SOR. (Solør Renovasjon IKS) 

 

Solør Renovasjon er et interkommunalt selskap som tar seg av renovasjonstjenester i Grue, Åsnes og 

Våler kommune. Vi har etablert selskapet og utviklet bedriften i over 20 år. I dag har vi alt av 

husholdningsrenovasjon, innhenting, omlastning og videreforedling av avfallet som oppstår i Solør.  

SOR disponerer sju spesialkjøretøy som henter inn avfall fra våre kunder. Vi har en gjenvinnings-

stasjon i alle tre kommuner, der både husholdnings- og næringskunder kan levere avfall. SOR har også 

hytterenovasjon og glassconteinere plassert på strategiske plasser. Ryddecontainere leier vi ut til større 

ryddeprosjekter som dødsbo, større opprydding og lignende. Dette bestilles via kontoret og oppdraget 

blir kjørt ut fortløpende.  

 

 

Næring: 

Det vi vil satse sterkere på er avfall fra næring. I Solør er det mange små- mellomstore og store aktører 

i markedet. SOR ønsker å styrke vår andel på næring og vil tilby våre tjenester til nettopp dette 

markedet. Vi har i dag ca. 100 faste næringskunder og 180 avtaler (via landbrukskortet) med bønder i 

Solør. SOR ser potensiale til å øke dette i fremtiden og vil prøve å imøtekomme alle næringsdrivende 

inkludert bønder i Solør. 

 

 

Deg som bonde: 

Det vi kan tilby er metallhenting på gårdsbruk i Solør. Vi kjører kampanje på metallhenting hos 

dere i uke xx (avtales). Det du må gjøre er å samle metall sammen på avtalt sted slik at dette lett kan 

hentes med vogntog (lastebil m/henger), vi henter da metallet ditt gratis med kran og containere. SOR 

sine utgifter med dette tilbudet, dekkes med at vi leverer metallet til materialgjenvinning. Du som 

bonde slipper å frakte dette, og har mulighet for opprydding av metallskrot som oppstår. Vi tar imot 

det meste av landbruksmetaller, og vi kan tilby god veiledning slik at avfallet havner på riktig sted og 

blir gjenvunnet på en god måte.  
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SOR`s styrke er lokal tilhørighet, lokal behandling, eget anlegg for sortering og omlastning, egne 

kjøretøy, stort utvalg i emballasje og containere og lokale folk på jobb. 

 

Grunnen til at vi tar kontakt med nettopp DEG er at vi har landbruksavtale med deg fra før og ønsker å 

gi deg som kunde i Solør renovasjon dette tilbudet. Dersom du ikke har ingått landbruksavtale med oss 

kan du gjøre det nå, og bli med i ordningen om metallhenting. 

 

Vårt mål er å stå sterkt i fremtiden med renovasjonstjenester, også for bønder. 

Høres dette interessant ut, ser vi frem til at du melder deg på denne kampanjen.  

 

 

Litt om våre vilkår:         

 Kildesortert avfall skal ikke inneholde andre fraksjoner avfall. Som restavfall osv., men kan 

være bestående av påmonterte hjul og slanger og lignende. 

 

 Metallet skal ikke inneholde elektrisk/elektronisk avfall. 

 Metallet skal ikke inneholde farlig avfall, tømmes for væsker fra motorer, oljer og lignende. 

 Trykkbeholdere må ikke leveres som metall, dette leveres på våre gjenvinningsstasjoner. 

Lurer du på noe her, ta kontakt! 

Eventuelle sorteringskostnader kan føre til tillegg i tjenestene. 

Elektronisk avfall, farlig avfall, trykkbeholdere (spraybokser), gassbeholdere, olje og oljefilter og 

alt annet avfall kan leveres på våre gjenvinningsstasjoner. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For inngåelse av avtale og mer informasjon ber vi om at dere tar kontakt med: 

Solør Renovasjon IKS, telefon 62955090, e-post post@solorrenovasjon.no eller  

Roger Bekkemoen telefon: 48133290, e-post roger@solorrenovasjon.no 

 

God høst! 

 

Med vennlig hilsen 

Solør Renovasjon IKS  
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