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I henhold til renovasjonsforskriften for kommuner tilknyttet LAS IKS §6 skal oppsamlingsenhetene 
settes ut seneste kl. 06.00 tømmedagen, og plasseres nærmest mulig veien der renovasjonsbilen 
kjører. 
 
Dersom beboer av helsemessige årsaker ikke har mulighet for å få satt frem dunken, kan man 
søke om fritak. Dette innvilges kun i tilfeller der det ikke er andre medlemmer i husstanden som 
kan sette frem dunken(-e). Det anmodes om at man i første omgang ser på muligheten for å få 
andre (hjemmehjelp el.l) til å sette frem dunkene, evt. om dunken kan settes frem til veikant 
permanent. Servicehenting kan ikke kombineres med samarbeidsavtale, såfremt ikke alle 
abonnentene i samarbeidet kvalifiserer til servicehenting, eller andre særskilte grunner tilsier det.  
 
Ved innvilget fritak vil sjåføren på renovasjonsbilen hente frem dunken og sette den på plass igjen 
etter tømming. Adkomst må være fri for hindringer som kan gjøre hentingen vanskelig. 
 

 
SØKNAD OM SERVICEHENTNING 
av husholdningsavfall som hentes av renovasjonsbil 

Navn:  

Adresse:  

Postnr.:  Sted:  

Gnr/Bnr:  Tlf:   

e-mail:  Fødselsdato:  

Hvor er dunkene plassert:  
 
 

  Ca avstand fra vei:  
 
Legeerklæring: 
Vedlagt ligger legeerklæring som bekrefter at jeg/vi av helsemessige årsaker ikke kan sette 
frem avfallsdunkene/-sekker selv på selve tømmedagen, og at det i husholdningen heller 
ikke er andre beboere som kan gjøre det. 
 
Dato:  Underskrift:  
  
Søknad sendes Lofoten Avfallsselskap IKS, pb 99, 8376 Leknes.  
E-mail: post@las-lofoten.no. Fax: 76 05 40 40. Har du spørsmål, ta kontakt på tlf: 76 05 40 30 
Det må påregnes noe behandlingstid. Søker vil få skriftlig svar på søknaden. 
 
En evt. avtale vil gjelde så lenge den som har fått den innvilget, bor på nevnte eiendom og innenfor den gitte 
henteavstanden. Ved flytting, endret helsetilstand eller andre forhold som har betydning, plikter den som har 
fått avtalen innvilget å melde fra til Lofoten Avfallsselskap. Tjenesten kan ikke overdras til andre enn den 
personen som har fått den innvilget. Lofoten Avfallsselskap vil jevnlig ha en gjennomgang av ordningen og vil i 
den forbindelse henvende seg til innehaver av fritaket for ny erklæring. 
 


