
Regler for levering
på gjenvinningsstasjonene

Lover og regler på 
gjenvinningsstasjonene

Innlevering av asbest/eternitt

Ved all stans og parkering skal motoren på 
kjøretøyet slås av. 

Barn under 10 år skal sitte i bilen under 
oppholdet for deres egen sikkerhet. 

All bruk av ild og røyking er forbudt på våre 
gjenvinningsstasjoner.

Det er ikke anledning til å bruke tipp på til-
henger under lossing. 

Ting som er kastet kan ikke tas med ut. 
Gjenstander som er kastet i våre containere, 
også elektriske/ elektroniske gjenstander eller 
farlig avfall, kan ikke bringes ut av området. 

SHMIL tar ikke ansvar for skader, punkteringer, 
tilgrising av kjøretøy og personer eller liknende 
inne på våre gjenvinningsstasjoner. 

Følg skiltingen. Alle som ferdes på våre gjenvin-
ningsstasjoner, skal forholde seg til oppmerket 
og skiltet kjøremønster.

Du må selv losse av eget avfall, men vi er be-
hjelpelig med større og tyngre ting. 

Alt asbestholdig materiale skal pakkes i tett 
plast eller Hazibag før innlevering til SHMIL. 

Sekkene fås i tre størrelser: 0,5 m3, 1 m3 og 1,5 m3

Gratis å levere for husholdninger, men sekkene 
må betales.

Næringskunder betaler pr. tonn.

Hazibags selges på 
gjenvinningsstasjonene

Farlig avfall

Alt farlig avfall må deklareres på avfallsdeklarering.no 
før ankomst på stasjonen. 

SHMIL kan være behjelpelig med dette mot et ge-
byr, men må da tildeles rettighet til dette i Altinn på 
forhånd. 

Næringsdrivende som skal levere rivningsavfall som 
kan være farlig avfall, skal kunne dokumentere at 
det er fritt for farlige stoffer, f.eks. PCB, ftalater (mye 
brukt i gulvbelegg), rørisolasjon, klorparafiner og im-
pregnert trevirke. 

Hvis slik dokumentasjon ikke  kan framvises, vil 
avfallet bli behandlet som farlig avfall.

Avfallstyper SHMIL ikke tar 
imot på gjenvinningsstasjonene: 
(Gjelder både nærings og husholdningsavfall) 

Av sikkerhetsårsaker tar vi ikke imot ammunisjon, 
sprengstoff, døde dyr, og radioaktivt avfall.

Ved behov for maskinell lossehjelp av større gjen-
stander:  ta kontakt med den enkelte stasjon i forkant 
da vi ikke har maskiner på stasjonene. (Gjelder ikke 
Mosjøen, Brønnøysund og Sandnessjøen)

Brudd på retningslinjene kan medføre bortvisning 
fra våre gjenvinningsstasjoner.

Spørsmål og klager skal rettes til SHMIL. 
Informasjon om våre åpningstider, tømmekalender 
og annet finner du på www.shmil.no



SHMILs gjenvinningsstasjoner er et tilbud til 
private husholdninger i kommunene som eier 
SHMIL. (Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, 
Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega 
og Vevelstad.)
 
Private husholdninger som betaler renovasjons-
gebyr, har rett til å levere husholdningsavfall fritt 
på SHMILs gjenvinningsstasjoner etter gjeldende 
regler. Dette gjelder også fritidsboliger.

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

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og 
private bedrifter og institusjoner.

Forutsetninger for fri levering (husholdninger):

Avfallet skal leveres sortert.

Private biler med eller uten tilhenger benyttes.

Avfall levert med firmabil, varebil (med grønne 
skilt), lastebil eller traktor betraktes som
næringsavfall.

Bil med grønne skilter som er privat eid må 
dokumenteres ved å vise vognkort og førerkort.

Firmaer kan ikke levere avfall fritt for privat- 
kunder på oppdrag fra kunder.
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Følgende avfall kan leveres fritt på 
SHMILs gjenvinningsstasjoner:

Farlig avfall

Papp, papir og 
drikkekartong

Klær og sko

Glass og metall- 
emballasje

Hageavfall

Elektrisk og 
elektronisk avfall

Hva er husholdningsavfall 
og hva er næringsavfall? 

Øvrig avfall inntil 3 m3 pr leveranse 
kan leveres fritt. Mengder ut over dette 

betales som næringsavfall.

Næringsdrivende kan også levere avfall på våre gjen-
vinningsstasjoner mot betaling, såfremt at de over-
holder våre retningslinjer .

Bruk veiekort eller ta kontakt med våre ansatte på 
gjenvinningsstasjonen. 

Betaling foregår pr. faktura eller betalingskort.

Næringsavfall er alt avfall fra næringsdrivende, 
offentlige og private virksomheter og institusjoner.

Avfall fra konserter, festivaler, idrettsarrangementer 
o.l. regnes som næringsavfall. 

Kjører du avfall for andre mot betaling, anses det 
som næringsavfall.

Leier du ut bolig som næringsvirksomhet, og utfører 
arbeid på disse, regnes du som næringsdrivende.

Næringsdrivende

Næringsavfall og avfall fra arrangement
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