
 

 

 

Standardbetingelser ved leie av oppsamlingsutstyr (containere og beholdere) 

1. Levering av utstyr. 

- Utstyr settes ut til kunde på bakgrunn av bestilling. 

- Østbø AS kontakter kunde og leverer avtalt type utstyr til avtalt tid på riktig sted. 

 

2. Plassering av utstyr 

- Utstyret søkes så langt som mulig plassert i henhold til kundes ønske. 

- Østbø AS vil vurdere de praktiske forholdene med tanke på plassbehov, hindringer 

og framkommelighet. 

- Tunge biler og containere kan sette merker på gårdsplasser ol. Kunde må ta dette 

med i beregningen ved anvisning av plassering. 

- Kunde tar ansvar ved for behov for brøyting og strøing. 

- Beholdere med 4 hjul må sikres med hjullås slik at de ikke flytter seg med vær og 

vind 

- Kunde oppfordres til å vurdere fare for brann før avgjørelse om plassering av 

utstyr inntil bygninger. 

 

3. Fylling av containere og beholdere 

-     Kunde sørger for å laste avfall inn i container/beholder. 

-     Utstyret skal kun brukes til avtalt type avfall. Se tabell 1. 

- Dører og luker holdes lukket når de ikke er i bruk. 

- Avfall skal ikke fylles over kantene. 

- Vekt skal ikke overstige oppgitte verdier i tabell 2.  

 

4. Henting/tømming 

- Innhenting eller tømming skjer på bakgrunn av bestilling eller annen avtale med 

kunde.  

- Innhenting eller tømming utføres av Østbøs biler eller den som Østbø anviser til 

oppdraget. 

- Kunde er ansvarlig for at utstyr er tilgjengelig slik at henting/tømming kan utføres 

effektivt og uhindret til avtalt tid. 

 

 

Typer avfall som ikke skal kastes i standard containere: 
  

 

 

 

  

 

 

Tabell 1: Følgende avfall må ikke kastes i containeren: 

Farlig avfall som f.eks. maling, kjemikalier, batteri, impregnert 
trevirke eller isolerglass-vinduer produsert tidligere enn 1990. 

Elektronikk og elektronisk avfall. 

Dekk på felg. 

Kasting av slikt avfall vil medføre ekstra kostnader. 

 

 

 

 



 

 

Begrensninger for innlastet vekt:  

Utstyr Størrelse Maks lastevekt 

Beholder 140 – 360 liter 100 kg 

Beholder 660 – 1.000 liter 150 kg 

Åpen krancontainer 8 m3 3.500 kg 

Åpen liftcontainer 10 m3 5.500 kg 

Lukket kombicontainer 8 m3 3.000 kg 

Åpen krokcontainer 20-35 m3 10.000 kg 

 

Ved uklarheter om ovenstående eller andre spørsmål, ta kontakt så finner vi løsning 

sammen. 

 

 
 


