
Krav til plassering og tilgjengelighet:
Skur kan plasseres inntil 3 meter fra vei. 3 meter fra veien trenger man ikke å trille 
frem dunkene, men det er viktig at det ikke er noen kant/høydeforskjell på bunnen av 
skuret og bakken. Det må være jevnt underlag, slik at dunken enkelt kan trilles frem 
til bil for tømming. Det må ikke være hindringer foran dunken. Hvis man har en lukke- 
eller festemekanisme (dør eller lenke med krok/karabinkrok el.l.) må døra åpnes og 
lukkemekaniskmen løsnes på hentedag.

Høyde over dunk har liten betydning for renovatør, de trekker frem dunkene uten å være 
i nærheten av taket. Men for brukerne er det viktig at det er plass til å åpne lokket helt. 
Dvs. at høyde fra lokket på dunkene og til tak må være mer enn dybden på dunkene. 

Hvilket abonnement trenger du?
Hvis du vil bygge skur el.l. til dunkene er det lurt å først avgjøre om du trenger 
standardabonnement eller miniabonnement. Det er litt forskjell på størrelsen  
på restavfallsdunken. Dunkene du får utdelt vil være de som hører til abonnementet du 
har. Hvis du vil endre abonnement fra det du har i dag kontakter du kommunen du bor i.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål!

Telefon: 62 49 48 00
E-post: firmapost@fias.no
www.fias.no

Størrelser på dunkene
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240 liter restavfall og 140 liter i de andre

Bredde alle fire dunkene sammen 230 cm
Dybde 80 cm
Høyde 107 cm

140 liter i alle fire dunkene

Bredde alle fire dunkene sammen 220 cm
Dybde 60 cm
Høyde 106,5 cm

Standardabonnement Mini-abonnement

Til sommeren får alle husholdninger utdelt fire dunker; for 
glass- og metallemballasje, papp og papir, matavfall og 
restavfall. De nye dunkene tømmes fra 1. september.
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