
Du får egne egne
avfallsbeholdere ved boligen.
Avfallet sorteres i 5 ulike
typer. 

Du betaler renovasjonsgebyr
etter størrelsen på
restavfallsbeholderen.
Størrelse på andre beholdere
påvirker ikke gebyret. 

Elektronikk, batterier,
lyspærer o.l. kan leveres hos
Coop Marked Ytterøy i
åpningstiden. Andre typer
avfall og større ting kan du
levere uten ekstra kostnad på
en gjenvinningsstasjon. 

OBS: Du kan ikke benytte deg
av returpunktet utenfor Coop
Marked Ytterøy. 

Fast bosatt på Ytterøy? Næringsdrivende på Ytterøy?Hytteeier på Ytterøy?

Du kan levere avfallet fra
hytteoppholdet på
returpunktet ved Coop Marked
Ytterøy. Husk at avfallet skal
kildesorteres og legges i rett
container (se merking).

Elektronikk, batterier,
lyspærer o.l. kan leveres inne i
butikken i åpningstiden. 

Du kan også levere avfall på
øvrige returpunkt for
hytterenovasjon i IRs
kommuner. 

Avfall som er for stort for
containerne, eller det ikke
finnes containere for, kan du
levere uten ekstra kostnad på
en gjenvinningsstasjon.  

Avfall fra næringsaktivitet
omfattes ikke av den
kommunale renovasjons-
ordningen via Innherred
Renovasjon. Trenger du
henting av avfall fra din bedrift
må du bestille dette hos en
privat aktør. 

Du kan ikke benytte deg av
returpunktet ved Coop Marked. 

Du kan levere avfall selv på en
av IRs gjenvinningsstasjoner
mot betaling. 

Leier du ut din bolig?
Har du leietakere hele eller deler av året, er det ditt ansvar å sørge for at de har avfallsbeholdere
ved boligen med nok kapasitet, og at de får informasjon om sorteringsordningen. Oppstår det
jevnlig mer avfall enn det er plass til, ta kontakt med oss for å få større beholdere. 
Returpunktet ved Coop Marked Ytterøy kan ikke benyttes. Dette er forbeholdt hyttene på
Ytterøy, og er kun dimensjonert for avfall fra hytteopphold i helger og ferier. 

Til deg som bor, jobber eller har hytte på Ytterøy
Innherred Renovasjon opplever for tiden noen utfordringer med vårt returpunkt for

hytterenovasjon ved Coop Marked Ytterøy. Det er en del feilsortering i containerne, og også
avfall som settes utenfor containerne. Dette fører til ekstra hentekostnader i tillegg at avfallet

ikke kan gjenvinnes. Vi tror det kan skyldes noe manglende informasjon, og sender derfor ut
dette brevet samtidig som vi jobber med å forbedre skilting på stedet. 


