
 
 

 

Håndtering av landbruksplast i Solør Renovasjon IKS (SOR) 

Det innføres fra januar 2020 en prøveordning  med landbruksplast i regi av Solør Renovasjon IKS . 

SOR har orientert seg med omkringliggende renovasjonsselskaper og kommet frem til følgende 

ordning for mottak av landbruksplast i Solør: 

 Om bonden ønsker kan containere lånes ut fra SOR og settes på avtalt sted.  

Containeren skal kun benyttes til sortert folieplast i henhold til avtale og instruksjoner fra SOR. 

Henting av folie på hentested faktureres med 860 kr (eks mva) pr henting. Folien hentes løst med 

kranbil så det må være mulig å komme fram med kranbil. 

 

Det må være en ansvarlig for ordningen. Dersom flere gårdbrukere går sammen om å låne 

container, skal det likevel være en ansvarlig. SOR fordeler ikke kostnader og forholder seg til den 

som er ansvarlig for ordningen. 

 

Folie med avvik på sortering hentes IKKE. 

 

SOR er medlem av GrøntPunkt på folieretur og har i forhold til denne avtalen dekket kostnader for 

transport fra SOR’s anlegg på Kildal til behandlingsanlegg. 

 

 De som ønsker å levere folieplast selv gjør dette gratis, men må levere det på SOR’s anlegg på 

Kildal.  

Folien skal leveres løs og ikke ha annen emballasje. Evnt tau el emballasje som brukes under 

transport til Kildal må fjernes ved levering. 

 

 Ved sortering skal hvit/blank folie sorteres sammen. Farget folie leveres separat. 

 

 Alt annet av landbruksplast leveres på gjenvinningsstasjonen til spesialpris kr 300 (eks mva) pr 

kubikk. Det utgis et «Landbrukskort» som bonden viser på gjenvinningsstasjonen når 

vedkommende leverer sitt sorterte avfall. 

 

 Farlig avfall skal deklareres, og leveres etter ordinær pris for næringsvirksomhet for øvrig. 

SOR kan være behjelpelig med deklarering og fullmaktavtale. Dette også til standardpris. 

 

 Avtaleinngåelse skjer etter at opplæring er gjennomført og avtale er signert. 

 

 Ordningen er en prøveordning for 2020 og vil bli evaluert fra 1. november 2020.  

 

Kontaktperson for ordningen er Roger Bekkemoen tlf 481 33 290 

Mail roger@solorrenovasjon.no eller post@solorrenovasjon.no  

 

Flisa 08.01.2020 

Solør Renovasjon IKS 

Daglig leder 

Inga Sørensen 
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