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BIR har ulike avfallsløsninger til våre kunder. Vi oversender herved litt informasjon som vi håper kan 
være til hjelp for dere som arbeider på kundesentre og kundetorg når dere får spørsmål om 
renovasjon. 
 
Vi skiller mellom den ordinære renovasjonen for boliger og renovasjonssystemet for hytter/ 
fritidsboliger, slik kommunestyrene har vedtatt i BIRs ulike eierkommuner.  
 
Hytterenovasjonsordningen vil for øvrig bli evaluert i neste avfallsplan. Den til enhver tids gjeldende 
avfallsplan er vedtatt av kommunestyrene i BIRs eierkommuner. 
 
 

Den ordinære renovasjonen innebærer et ukentlig tilbud om henting av restavfall og 
tømming av plast og papir/papp/drikkekartong hver fjerde uke. I tillegg dekker 
renovasjonsgebyret tømming av returpunktene og kostnadene knyttet til trygg behandling av 
farlig avfall, samt en del av kostnadene for behandling av avfallet som leveres til 
gjenvinningsstasjonene. 
 
Hytterenovasjonen er utelukkende for fritidsboliger. BIR har satt ut egne beholdere og 
containere og kjører egne ruter som betjener hyttefolket. Utplasseringen av beholdere og 
containere er beregnet ut fra antall hytter innenfor et gitt område. Siden det tidligere har 
vært et omfattende misbruk av hytterenovasjonen både fra fastboende og 
næringslivet/bedrifter, har vi nå låst alle hyttebeholderne. Det er for å sikre at hyttefolket 
skal finne plass til sitt boss i containere og beholdere.  
 

 
På de neste sidene har vi listet opp en del vanlig spørsmål om hytterenovasjonen.  
Får dere andre spørsmål som vi kan hjelpe til med, kontakt oss gjerne på bir@bir.no, 
eller ring vårt kundesenter på tlf. 815 33 030 mellom kl. 8.00-16.00. 
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Spørsmål om hytterenovasjon 
 

 

1 Hvor mange nøkler får vi til hyttebeholderne? 
Dagens praksis er at alle hytteeiere får to nøkler gratis.  
Ekstra nøkkel koster 150,- per stykk. Kontakt BIRs kundesenter for å få nøkler. 

 
2 Kan jeg bruke hyttenøkkelen til alle hyttebeholderne? 

Hyttecontainerne og beholderne er dimensjonerte i forhold til et antall hytter som 
ligger i området. Det er fint om du bruker hytterenovasjonstilbudet i nærheten av din 
hytte. Er det fullt kan du bruke en annen hyttebeholder/container. Nøklene passer til 
alle. 

 
3 Kan privatboliger få tilgang til hytterenovasjonen? 

Privatboliger og fastboende skal bruke det ordinære renovasjonssystemet for avfall. 
 
4  Kan folk som benytter private boliger som fritidsbolig, få nøkkel til 

hytterenovasjonen? 
Det er kun hytter/fritidsboliger som er regulert til dette formålet som kan få tilgang 
til hytterenovasjonen. En fraflyttet bolig må eventuelt omreguleres til hytte for at 
beboerne skal få utlevert nøkkel til hytterenovasjonen, dersom det er ønskelig. De 
ulike kommunene vedtok ved innføringen av hytterenovasjon at det må foreligge en 
bruksendring fra bolighus til fritidseiendom for at vi skal kunne innvilge 
hytterenovasjon. BIR kan derfor bare gi ut nøkler til hytter/fritidsboliger som er 
registrert som fritidsboliger i eiendomsregisteret (matrikkelen). 

 
5  Hva koster et hytterenovasjonsgebyr? 

Hytterenovasjonsgebyret er differensiert ut fra kriterier basert på hyttenes standard. 
De tre standardkriteriene er adkomst (avstand fra kjørbar vei eller brygge til hytten < 
1 km), innlagt vann og innlagt strøm. Hyttene fordeles i fire kategorier der 
firmahytter/lagshytter er den ene ytterligheten, mens støler langt til fjells uten 
infrastruktur er den andre. 

 
Tabell under viser de fire ulike hyttekategorier med tilhørende priser: 
Kategori Antall oppfylte kriterier Pris alle BIR-kommuner unntatt Bergen Pris Bergen kommune  

1 Firmahytter, lagshytter  2355,00  2423,75 

2 2 eller 3 av kriteriene  1177,50  1212,50 

3 1 av kriteriene   823,75    848,75 

4 0 av kriteriene   588,75    606,25 
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6 Hvorfor får vi ikke kildesortere på hytten? 

Hyttekunder kan levere kildesortert avfall til returpunkt og gjenvinningsstasjoner uten 
kostnader (noen gjenvinningsstasjoner har lørdags og søndagsåpent, se bir.no for mer 
informasjon). Til returpunktene kan det leveres glass- og metall og papir, papp og 
drikkekartong. Tidligere har vi hatt enkelte containere for plastemballasje ute til hyttefolket, 
men kvaliteten på avfallet har vært så forurenset av uønsket avfall at vi ikke har kunne 
videresendt det til materialgjenvinning. 

 
7 Kan vi få hyttebeholder og containere nærmere oss? 

Vi må ta mange hensyn når vi setter ut containere og beholdere. BIR er ikke grunneier i 
hytteområdene og må plassere beholderne og containerne på andres eiendom. Det er ikke 
alltid lett å få lov til å sette ut nye containere og beholdere. Men vi kan sende ut en 
kontrollør på befaring, og deretter må vi snakke med grunneier om lov å sette ut beholdere 
og containere på nye plasser. Generelt så er det et problem at mange ønsker seg et nærmere 
hytterenovasjonstilbud, men svært få ønsker å plassere det på egen grunn. Det er også 
trafikale hensyn som vi må ta. 

 
8 Hvorfor har BIR låst hyttebeholderne? 

For å sikre at hyttefolket skal finne plass til sitt boss i containere og beholdere har vi nå låst 
alle hyttebeholdere og containere. Tidligere har vi erfart et omfattende misbruk av 
hytterenovasjonen både fra fastboende og næringslivet/bedrifter. 
 

9 Kan turister bruke hytterenovasjonen? 
BIR har ikke ansvar for turistboss fra bobiler, campingvogner og rasteplasser. BIR har heller 
ikke ansvar for boss fra badestrender, lokale attraksjoner, havneområder etc.  

 
 


