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• Bedriftsavfallsløsninger 
• Kildesortering 
• Utstyr  
• Rådgivning 
• Miljørapportering 
• Miljøsertifisering



Arnas er heleid av Agder Reno-
vasjon IKS og har avdelinger i 
Arendal og Grimstad.
Vi er totalleverandør av effektive 
og miljøvennlige avfallsløsninger 
for alle typer virksomheter.
 

Enkelt å være kunde

Våre rådgivere kartlegger og 
skreddersyr løsninger til dine behov

Utarbeidelse av avfallsplaner 
og veiledning

Levering av alle typer kildesorterings-
utstyr til innendørs og utendørs bruk

Salg og utleie av containere og 
komprimerende utstyr

Vi har nødvendig kjøretøy for å 
hente avfall hos dem. 
Komprimatorbil, kranbil, skapbil, 
samt biler til store og små containere

Vi tar imot de fleste typer avfall, 
inkludert farlig avfall og forurenset masse

Våre avfallsmottak på Heftingsdalen 
i  Arendal og Østerhus i Grimstad er åpne 
for kunder som selv vil levere næringsavfall

Vi kommer gjerne på et 
uforpliktende bedriftsbesøk!
Ring oss for avtale: 370 58815
www.arnas.no
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SPAR PENGER
SPAR MILJØET 
- Vi hjelper deg med avfallsløsninger
 som gir verdi

Å ta ansvar for sortering av avfall er 
viktig både for miljøet og for egen økonomi. 
Stadig flere bedrifter oppdager de 
økonomiske fordelene ved å kildesortere.
En grønn profil gjør deg dessuten til en mer 
attraktiv og fremtidsrettet arbeidsplass. 

Arnas er stolte av å ha svært fornøyde kunder. 
Våre løsninger og rådgivning gir verdiøkning. 

Som din lokale avfallshåndtør blir 
vi kjent med deg og dine behov.

Arnas har unik lokalkunnskap, vi kjenner kundene
våre og deres behov. Det at vi er lokale er også 
bedre for miljøet. Kortreist avfall gir mindre utslipp.

I samarbeid med våre kunder finner vi løsninger 
og utstyr som fungerer optimalt i hverdagen deres.

 



Vi har kunnskapen, utstyret og 
verktøyene du trenger for å bli 
en miljøvennlig bedrift. 
Vi skreddersyr løsninger for deg.

Miljøsertifisering
Ønsker du å bli miljøfyrtårn-
sertifisert? Vi tilbyr konsulent-
tjenester som smidig og enkelt 
kan lede prosessen frem til en 
slik godkjenning.

Miljørapportering
På vår nettside har vi en kunde-
portal med miljørapporter. 
Dette gir tilgang til miljøstatistikk, 
full oversikt og kontroll på avfalls-
mengder, sorteringsgrad og kostnader

Kildesorteringsutstyr
Vi leverer alle typer utstyr til 
sortering av ulike typer avfall 
både innendørs og utendørs.

• Kildesorteringsmøbler
• Miljøcontainere
• Avfallsbeholdere
• Emballasjepresser
• Komprimatorer
• Sekker til matavfall,
        plastavfall og restavfall

Containere
Vi leier ut containere i ulike 
størrelser. Du bestemmer 
selv hvor lenge du har behov 
for container.

Priser på container og skjema 
for bestilling finner du på: 
www.arnas.no
 
Sikkerhetsmakulering
Makulering betyr å ødelegge. 
Vi sørger for at alle dokumentene 
du leverer sikkert ødelegges og 
ikke vil være mulig å lese eller 
gjenoppbygge. 

Hva slags utstyr trenger jeg?

Hvordan bli bedre på sortering? 

Hvordan får jeg en miljøprofil?

På nettsiden vår kan 
du enkelt gjøre 
bestillinger og få tilbud.  
www.arnas.no



Vi kommer gjerne 
på bedriftsbesøk. 
Tlf : 37 05 88 15

Din totalleverandør av

avfallsløsninger på Sørlandet
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Vi gir alt du 
kaster nytt liv


