
Retningslinjer for kommunalt tilskudd til opprydding av 
private søppelplasser 
 
Vedtatt av kommunestyret den 6. mai 2015 
 
Mål med ordningen  
Hensikten med tilskuddsordningen er å motivere grunneiere og andre til å rydde opp 
og fjerne avfall på gamle, private søppelplasser, ofte kalt villfyllinger. Målet er å få 
bort skjemmede avfall og hindre forurensning.  
 
Hvem kan søke?  
Både grunneiere, lag, foreninger og organisasjoner kan søke om tilskudd. Dersom du 
ikke er grunneier selv må du ha samtykke fra grunneier. Bedrifter og 
næringsdrivende omfattes ikke av ordningen.   
 
Ordningen gjelder i Kvinesdal kommune. 
 
Hvilke tiltak kan få tilskudd? 
Tilskudd kan gis til opprydding og fjerning av avfall på gamle, private søppelplasser. 
Avfallet må leveres til godkjent mottak.  
 
Tilskuddsordningen gjelder ikke bilvrak som du kan få vrakpant for, organisk avfall 
(for eksempel hageavfall) eller avfall fra næringsvirksomhet (for eksempel bygg- og 
anleggsavfall).  
 
Størrelsen på tilskuddet 
Kommunen kan gi inntil inntil 5 000 kr i tilskudd.  
 
I helt spesielle tilfeller kan vi gi mer tilskudd. Et eksempel kan være hvis flere 
grunneiere har en felles gammel søppelplass som krever stor innsats for å få ryddet 
opp i.  
 
Søknad 
For å få tilskudd må du søke på forhånd. Send søknad via post eller e-post til  

 post:  Kvinesdal kommune, Nesgata 11, 4480 Kvinesdal 

 e-post:  post@kvinesdal.kommune.no   
 
Det er ingen søknadsfrist. Vi behandler søknadene fortløpende så lenge det er 
penger i potten. 
 
Bruk gjerne søknadsskjemaet. Hvis du vil skrive egen søknad må du få med disse 
opplysningene:  

 navn, adresse og telefonnummer 

 hva som skal gjøres 

 hvor avfallet skal leveres (NB: må leveres til godkjent mottak) 

 bilder av avfallet 

 kart 

 eventuelt samtykke fra grunneier 
 
Utbetaling 
Tilskuddet betales ut når vi har fått inn rapportskjema, bilder av resultatet, 
mottakskvittering for innlevert avfall, sammen med dokumentasjon på utgiftene (for 
eksempel leie av tilhenger, faktura for transport, eget timeforbruk osv.).  
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