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Tilbud til syke og uføre i Vesterålen 

Personer som pga. sykdom eller uførhet ikke klarer å trille fram egen avfallsbeholder, kan søke fritak 
fra plasseringsregelen. Reno-Vest henter, tømmer og setter tilbake avfallsbeholder inntil 30 meter fra 
offentlig vei uten tilleggskostnad.  

Personer som ikke klarer å trille fram egen avfallsbeholder på grunn av nedsatt funksjonsevne som 
f. eks. sykdom eller uførhet, kan søke om å få hentet avfallsbeholder inntil 30 meter fra offentlig 
vei uten tilleggskostnad. 

Tjenesten gjelder i Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes kommune for henting   
av husholdningsavfall (kildesortert avfall i beholder) inntil 30 meter inn på eiendommen din.  

Kriterier og saksgang 

❖ Det må foreligge en erklæring på nedsatt funksjonsevne fra lege. 
❖ Søknaden behandles av Reno-Vest. 
❖ Avslag kan begrunnes ved manglende legeerklæring, funksjonsfriske personer 

i husstanden eller at henteavstand er mer enn 30 meter. Abonnenten må da betale 

vanlig abonnement for antall meter ut over 30 meter. 

❖ En klage på et vedtak skal vurderes av Reno-Vest.  
❖ Det må søkes på søknadsskjema. 
❖ Det må søkes hvert år før årsskiftet for året som kommer. 

Søknadsskjema sendes signert av den som eier eiendommen. Søknaden sendes i post sammen med 
dokumentasjon. 

Søknaden sendes til Reno-Vest Produksjon AS, Postboks 559, 8401 Sortland 
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Søknadsskjema serviceabonnement for abonnenter med nedsatt funksjonsevne 
 

Tjenesten gjelder henting av kildesortert husholdningsavfall i beholder inntil 30 meter inne 

på eiendommen din. 

Eiers navn: ________________________________________________________ 

Kommune: ____________________________________________________________ 

Gnr.______ Bnr.:_____________ Adresse: ___________________________________ 

 Postnr.: _________ Poststed: _______________ Telefon/mob.nr.: ______________                        

                                                                     

 Bakgrunn for søknaden: 

 

 

 

Legeerklæring  (eventuelt eget ark): 

___________________________________             ________________________________ 

Underskrift lege  Underskrift søker 

 

Sted Dato Sted Dato 
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