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TILBUD BEDRIFTSRENOVASJON - RESTAVFALL. 
_ 
           
 

Styret i Dalane Miljøverk IKS, (DIM) har vedtatt å legge til rette renovasjonen i DIM-området 
slik at næringslivsbedrifter og offentlige virksomheter, samt lag og foreninger kan gis et ukentlig 
tilbud på henting av restavfall. 
 
Ordningen gjelder bare henting av restavfall (litt matrester aksepteres). Farlig avfall, elektrisk og 
elektronisk utstyr (EE-avfall), metallprodukter, samt gjenvinnbar papp kan ikke leveres i denne 
ordningen. Disse avfallstypene må leveres til returordningene for slikt avfall f.eks. Svåheia 
avfallsplass. 
 
Avfallet skal legges i 100 liters plast avfallssekk med min. tykkelse 65 my. DIM henter 
avfallssekken på henteadressen i sekkestativ eller søppelrom. Det er ingen begrensning på hvor 
mange sekker som kan leveres pr. gang. DIM vil registrere antall sekker som blir levert, og sende 
regning iht. dette. Regning vil bli sendt abonnenten hver 2. måned. 
 
Renovasjonsordningen blir vanligvis utført på ukedagen fredag. 
 
Abonnenten betaler et grunnbeløp pr. henteadresse og et stykkbeløp pr. sekk. 
For år 2017 er grunnbeløpet fastsatt til kr. 25,- pr. tømmegang og kr. 55,- pr. hentet sekk. 
Avfallssekker kan bestilles hos DIM til en pris av kr 50,- pr. rull a’ 20 stk. 
Alle prisene er gitt eks. mva. 
 
Dersom din bedrift, virksomhet eller forening ønsker å tegne seg som abonnent i ordningen, 
vennligst fyll ut vedlagt avtaleskjema og returner dette til DIM.  Dersom bedriften har flere 
hentesteder, så fyll ut et skjema for hver henteadresse. 
 
Postadresse er:  Dalane Miljøverk IKS,  Sokndalsveien 1165, 4372 Egersund.    
 
 
 
 
 

Med hilsen 
 
 
Arnfinn Hadland 
Daglig leder 
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DALANE MILJØVERK IKS (DIM) 
 

RENOVASJONSAVTALE 
FOR 

BEDRIFTER OG VIRKSOMHETER 
 
 

 
Denne renovasjonsavtalen gjelder kun innsamling av avfallsfraksjonen ”Restavfall”. Farlig avfall 
(helse- og miljøskadelig avfall), elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall), metallprodukter, samt 
gjenvinnbar papp kan ikke leveres i denne ordning. 
 
Restavfallet skal leveres i 100 liters plast avfallssekk med minimumstykkelse 65 my. NB! Maks 
vekt pr. sekk er 20 kg. Plast knyttesekker av tilfredsstillende kvalitet kan bestilles hos DIM 
etter behov (sekkene utleveres på bedriftsadressen). 
DIM henter avfallssekken i stativ eller søppelrom en gang pr. uke. Flere tømmeganger pr. uke 
må avtales skjærskilt. 
Det må være kjøreadkomst for stor lastebil til hentestedet. 
 
For denne tjenesten betaler kunden et grunnbeløp pr. hentested og for hver innsamlet sekk iht. 
gjeldende priser vedtatt av DIM’s styre. DIM sender regning, fortrinnsvis elektronisk faktura 
(EHF eller PDF), til abonnenten for utført tjeneste hver 2. måned.  

 
DIM forbeholder seg retten til å si opp denne avtale med 1 måneds varsel. 
 
 
 
_____________________                                                              ______________________ 
Organisasjonsnummer                                                                    Navn bedrift/virksomhet  

 
 
 
_____________________                                                              _______________________ 
Henteadresse/kommune                                                                 Kontaktperson og telefonnr. 
 
 
 
_____________________                                                              _______________________ 
Fakturaadresse                                                                                Epostadresse fakturamottak  
 
 
 
_____________________                                                              ______________________ 
Bestillingsdato                                                                                Signatur bestiller  

 
 
 


