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Avtale om gratis levering av rester fra ikke-

kommersielle loppemarkeder og bruktbutikker 

Sarpsborg kommune er opptatt av at gjenstander blir brukt om igjen i stedet for å bli kassert. 

Loppemarkeder og bruktbutikker er godt miljøarbeid som bidrar til å nå målsetningene i 

hovedplan for avfall om økt ombruk. Kommunen ønsker derfor å legge bedre til rette for 

loppemarkeder og bruktbutikker ved å tilby gratis levering av rester fra disse aktivitetene når 

de arrangeres i regi av ikke-kommersielle aktører som attføringsbedrifter og ideelle 

organisasjoner. 

 

For å kunne levere gratis må noen forutsetninger oppfylles: 

• Restloppene leveres i normal åpningstid for Gatedalen miljøanlegg (mandag, onsdag og 

fredag: kl. 7-15, tirsdag og torsdag: kl. 7-19, lørdag: kl. 9-13) 

• Avtale må på forhånd fylles ut og undertegnes av ansvarlig arrangør 

• Avtale må på forhånd (før arrangementet avholdes) være mottatt og godkjent hos 

kommunen 

• Avfallet må ikke være komprimert eller knust 

• Avfallet må komme fra husholdninger/private i Sarpsborg 

• Leveransen må ikke inneholde farlig avfall, bygg- og rivningsavfall eller hageavfall 

• Avfallet må leveres sortert iht. anvisningene ved Gatedalen miljøanlegg 

• Avfallet leveres sortert iht. skilt og henvisning fra betjening på mottaksanlegget 

• Leveransen må kjøres direkte fra arrangør til kommunens mottak uten at noe avfall er 

fjernet eller tilført 

• Hvis det er avfall som betjeningen på kommunens mottak ikke finner å tilfredsstille 

kriteriene f.eks. at avfallet ikke er sortert, skal det betales gebyr etter de til enhver tid 

gjeldende satser 

 

På Gatedalen miljøanlegg skal følgende typer avfall leveres sortert fra 

loppemarked: 

• Papp og papir 

• Glass- og metallemballasje (Flasker, hermetikkbokser, syltetøyglass o.l.) 

• Klær og sko (Rent og helt for ombruk) 

• Jern og metall (Aluminium, kobber, zink o.l.) 

• EE-avfall (Elektrisk og elektronisk avfall som TV, PC, panelovner, vaskemaskin, komfyr, 

kaffetrakter, mobiltlf, lamper o.l.) 

• Hardplast (Kanner o.l.) 

• Mykplast (Plastposer, plastfolie o.l.) 

• Brennbart avfall 

• Ikke brennbart avfall (Keramikk og porselen) 
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Avtale om gratis levering av rester fra ikke-

kommersielle loppemarkeder og bruktbutikker 

 

Arrangør: 

Ansvarlig person for arrangementet: 

Navn: ________________________________________ Tlf./mobil: _____________ 

Epostadresse: ________________________________________________________ 

Fakturaadresse (i tilfelle det leveres i strid med kriteriene for gratis levering): 

___________________________________________________________________ 

Dato for arrangement: ________________ Antatt omsetning i kr: ________________ 

Sted/adresse for arrangement: __________________________________ 

Antatt mengde avfall: _____________________ 

Tidspunkt for levering: ____________________ 

Transportør (de som skal levere avfallet): __________________________________ 

Det bekreftes at avfallet som leveres i henhold til dette skjema oppfyller 

leveringsbetingelsene og at sorteringsbetingelsene er gjort kjent med de som skal levere 

avfallet. 

Dato: _________________ Sign.: ____________________________________ 

 

Sendes/leveres: Gatedalen miljøanlegg, Statminister Torps vei 60, Pb. 237, 1702 

Sarpsborg eller på epost til postmottak@sarpsborg.com 

 

For kommunen: 

 

Søknad innvilget dato: _____________         Sign.: ___________________  

 

 

Totalt levert antall kg: _____________     Sign. vektoperatør: ___________________ 

 Godkjent 

 Ikke godkjent 

Årsak til at leveransen ikke er godkjent:____________________________________ 
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