Velkommen
til gjenvinningsstasjonen

Mottak for grovavfall
fra husholdninger i
Fredrikstad kommune
Som husholdningsavfall regnes
avfall fra private husholdninger,
herunder større gjenstander som
inventar og lignende.

2019

Mottaksregler siden 01.01.2016
• Varebil registrert på firma/virksomhet
kan ikke levere avfall til GVS.
• Hvert lass kan maks være på 3 m 3
totalt (både bil/varebil og henger),
for å levere på GVS.
• Hvert lass kan maks være 9 m langt,
totalt for bil/varebil og henger.

Priser
Gratis Personbil uten henger
200,- Personbil m/henger
200,- Varebil, privateid m/u henger

• Kjøretøy med høyere tillatt totalvekt
enn 3.500 kg har ikke tilgang til GVS.

Åpningstider

• Avfall som bildekk m/uten felg,
campingvogner og båter tas ikke imot
på gjenvinningsstasjonen.

Man, ons, fre:

07-15

Tirs og tors:

07-19

Lør:

08-14

• Andre kjøretøy, som f.eks. traktor
eller lastebil, har ikke tilgang til GVS.

FREVAR KF
Distriktets miljøbedrift

Farlig avfall fra
husholdninger og
små næringskvanta
Husholdninger leverer
gratis.
Næringsdrivende skal
deklarere og blir
fakturert, - ta kontakt
med betjeningen.

Hva gjør jeg når jeg kommer
med bil og henger eller varebil?
• Bil og henger eller varebil kjøres
INN i veibanen lengst til høyre for
vekthuset.
• Betaling. Kroner 200,- betales

med kort i betalingsautomaten på
venstre side. Du kan også betale
kontant eller med kort i vekthuset.
• Når du har betalt, går bommen

opp. Bommen går ned mellom
hver bil.
• Følg skilt- og veianvisning og lever

avfallet på gjenvinningsstasjonen.
• Kjør UT i høyre veibane, lengst til

høyre for vekthuset. Vent til
bommen har gått ned etter bilen
foran, for å unngå å få bommen
over bilen.
• Kjør helt frem til bommen.

Bommen åpner av seg selv.

Hva gjør jeg når jeg kommer med
personbil uten tilhenger?
• Personbilen kjøres INN i veibanen
lengst til høyre for vekthuset.
• Kjør frem til bom. Trykk på knappen

for gratis på betalingsautomaten på
venstre side.
• Bommen går opp når du kan kjøre inn.

Bommen åpnes av vektbetjeningen.
Det er nok å trykke på knappen én
gang.
• Følg skilt- og veianvisning og lever

avfallet på gjenvinningsstasjonen.
• Kjør UT i høyre veibane, lengst fra

vekthuset. Vent til bommen har gått
ned etter bilen foran, for å unngå å få
bommen over bilen.
• Kjør helt frem til bommen.

Bommen åpner av seg selv.

Vi er stolte av å ha en velfungerende gjenvinningsstasjon som
tilbyr service til kommunens innbyggere.
Det er imidlertid ressurskrevende å drive et slikt mottak. Dette er en selvkostaktivitet som finansieres over renovasjonsavgiften og mottaksgebyret
(kr 200,-). For 2019 dekkes ca. 53 % av kostnaden ved mottak (kr 200,-),
mens resterende 47 % dekkes inn over renovasjonsavgiften.
Det vil si at alle innbyggerne i kommunen er med på å dekke kostnaden for
de som leverer til gjenvinningsstasjonen til sterkt reduserte priser (gratis
eller kr 200,-). Det er derfor spesielt viktig å holde næringsavfall borte fra
gjenvinningsstasjonen, for å forhindre kryssubsidiering mellom selvkost og
næringsvirksomhet.

Avfall som IKKE skal leveres til gjenvinningsstasjonen
• Avfall fra innbyggere i andre kommuner
• Næringsavfall

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige
og private virksomheter og institusjoner.
Det vil si at det er kun avfall fra din egen husstand i Fredrikstad du kan levere på gjenvinningsstasjonen.

Vi ønsker våre kunder velkommen til en
hyggelig og nyttig opplevelse hele året!

NOEN SPØRSMÅL VI OFTE FÅR:
Kan jeg levere asbest-/eternittplater hos dere, og hvordan skal dette
leveres på en forsvarlig måte?
Ja. Det er gratis for private husholdninger, da dette defineres som farlig
avfall. Platene må pakkes inn i tett plast og leveres gjerne på en pall. Ikke
høyere enn 60 cm totalt inkl. pallen.
Kan jeg levere vinduer, -og må glass og ramme være adskilt?
Vinduer kan leveres og må ikke være adskilt fra ramme. Har du et knust
vindu, kontakt betjeningen på gjenvinningsstasjonen når du kommer.
Kan jeg levere bildekk på FREVAR?
Bildekk kan leveres til Østfold Gjenvinning og koster kr 35,- (inkl. mva.) pr. dekk.
Kan dere ta imot campingvogn, båt, bilhenger og moped?
Tar imot fritidsbåter inntil 15 fot (husk skjema for refusjon fra Miljødirektoratet).
Mopeder, bilhengere, campingvogner etc. kan leveres til Østfold Gjenvinning AS.
Kan dere ta imot gressklipper, grill, radiator, sykkel, piano og tilsvarende?
Ja, dette kan leveres på gjenvinningsstasjonen på FREVAR.
(Gressklipper må tappes for bensin og olje før levering).
Jeg ønsker å makulere noen dokumenter, kan jeg gjøre det hos dere?
Ja, du kan makulere dokumenter/papirer hos oss. Kontakt vektpersonell
ved ankomst for å avtale dette nærmere.
Jeg ønsker å levere hageavfall, koster dette noe?
Ja, pris for personbil med henger eller privateid varebil er 200 kr.
Personbil er gratis.
Jeg lurer på: når den røde boksen hentes, renovasjonsbilen har ikke
tømt min søppelkasse, når hentes restavfall?
Kontakt Servicetorget i Fredrikstad kommune, tlf. 69 30 60 00.
Hvor skal jeg levere fyrverkeri, ammunisjon, nødraketter, eksplosiver?
Dette skal leveres til politiet, kan ikke leveres på FREVAR.
Kan hvitevarer leveres på FREVAR?
Ja, hvitevarer fra privat husholdning kan leveres gratis hos oss.
Det kan også leveres gratis til butikker som selger hvitvareprodukter.
Telefonnumre som kan være nyttige:
FREVAR KF: 69 35 73 00
Østfold Gjenvinning AS: 69 38 40 38 (næringsavfall)
Servicetorget, Fredrikstad kommune: 69 30 60 00

