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Hytterenovasjon i Sirdal Kommune 
 

Alle som har fritidseiendom betaler hytterenovasjon og leverer avfallet sitt selv til en av de 
utplasserte hyttecontainere i Sirdal, Lund, Kvinesdal eller Flekkefjord Kommune. Plasseringer kan 
du finne på nedenstående liste eller på www.erikstemmen.no. 
Her kan det legges alt vanlig forekommende husholdningsavfall som for eksempel matrester, 
emballasje, papir, tekstiler, mv. 

Dette skal ikke legges i hyttecontainer: Farlig og flytende avfall, risiko-og EE avfall, varm 

aske eller selvantennende stoffer, møbler, oppussings- rivningsavfall eller annet grovavfall. Alt 
dette skal leveres til godkjent avfallsmottak (miljøstasjon) 
 

 

Utplasserte hyttecontainer i Sirdal kommune: 
 

1. Ådneram 
2. Suleskar 
3. Fidjeland -bak hotellet 
4. Fidjeland -ved garasje Ådneram maskin 
5. Monen Sinnes 
6. Soleidalen Sinnes -Fjellstua 
7. Haugen -Sinnes 
8. Panorama Sinnes 
9. Sinnes GP 
10. Svartevatn 

 

11. Tjørhomfjellet 
12. Gravatn Hunnedalen 
13. Solheim Flesebekken 
14. Omlid  
15. Lindeland 
16. Liland 
17. Fintlandsmonen 
18. Josdal 
19. Tveråna -Rogaland grense 
20. Haugom mot Øksendal 

 
 

Mobil Miljøstasjon i Sirdal Kommune 
 

Ålevik  hver mandag  kl. 14.00-17.00  NB! 1.apr, 20.mai, 23./30.des utgår  

         Lørdag 18.mai erstatter mandag 20.mai 
 

Sinnes  hver 4. torsdag  kl. 15.00-17.00  24/1, 21/2, 21/3, 25/4, 30/5, 29/6, 25/7,      

v/veistasjonen        24/8, 19/9, 17/10, 14/11, 12/12 
         NB! lørdag 29/6 erstatter torsdag 27/6,  
         lørdag 24/8 erstatter torsdag 22/8 
 

Du betaler ikke noe ekstra for å levere på den mobile miljøstasjonen. Dette er inkludert i renovasjonsavgiften. 
 

Informasjon om frivillig løypeavgift se baksiden. 

 
 
 

 
 

Slik skal vi ikke ha det! 
 
 
 

Vær vennlig å hjelpe oss med å 
holde plassene ryddige og fine 

http://www.erikstemmen.no/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til brukerne av skiløypene i Sirdal 
Sirdal har opp i gjennom årene utviklet et meget bra langrennsløypenett på hele 200 

km. Dette til stor glede for innbyggerne, hytteiere og andre. 

 

Drift av løypenettet koster årlig 2,1 millioner. De siste tre årene har dette blitt 

finansiert gjennom et spleiselag mellom kommunen, næring og 

hytteiere/vintercampere i Sirdal. I tillegg til andre mindre tiltak i regi av Sirdalsferie 

AS. 

 

Anmodningen om støtte til løypnettet i form av frivillig løypeavgift har tidligere blitt 

sendt ut på addresserte giroer. I år har vi gjort en ny vri ved å sende ut dette brevet 

sammen med kommunens renovasjonsavgift. Dette for å spare kostnader.  

 

I snitt har vi fått inn ca kr 340 000,- per sesong til løypekjøring. Tusen takk for alle 

bidrag! På vår hjemmeside www.sirdal.no/hytte-i-sirdal finner du detaljert 

informasjon om dette regnskapet.  

 

På nytt ber vi om kr 600,- per enhet/hytte/leilighet i frivillig løypeavgift. Vi ber 

om innbetaling til Sirdalsferies konto nr: 3205.22.56037  

 

Merk innbetalingen med navn og hvilken grend du tilhører (husstander, Fidjeland, 

Haugen/Nesset, Sinnes, Solheim/Ousdal, Tjørhom, Kvæven). Grendene Mydland og 

Ådneram/Suleskar har egne finasieringsordninger.  

 

Avsluttningsvis ber jeg om bred oppsluttning om den frivillige løypeavgiften, slik at vi i 

felleskap klarer å opprettholde og videreutvikle løypenettet til felles glede og 

opplevelser! 

 

Med vennlig hilsen 

 

Anita Vik Buckley 

Reiselivssjef   
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