
Ny kildesortering 
Våren 2020



ENKLERE Å GJØRE  
EN INNSATS FOR MILJØET

Våren og sommeren 2020 innføres  

det ny kildesorteringsløsning for alle  

innbyggerne i Hjartdal, Notodden  

og Midt-Telemark kommune. 

IRMAT ønsker å legge til rette slik  

at kildesortering blir enklere og at  

vi klarer å oppfylle nasjonale mål  

om økt materialgjenvinningsgrad.

Utsetting av nye beholdere starter  

i midten av april. 

Nye solide beholdere og hente- 

ordning for glass- og metall- 

emballasje gjør sorteringsjobben  

lettere for deg.



GOD PLASSERING  
AV DE NYE BEHOLDERNE

Beholderne plasseres mest mulig tilgjengelig  

for renovatøren på et fast og jevnt underlag.

Dersom du ønsker å sette opp skur til behold-

erne må dette avklares med kommunen. 

• På hentedagen plasserer du beholderne  

 nærmest mulig kjørbar vei, beholderen  

 må stå slik at den ikke er til hinder for  

 sikt og veivedlikehold

• Den kan stå maks 15 meter fra veikanten 

• Beholderen skal være plassert med  

 håndtaket frem på tømmedagen 

 

Hver beholder rommer 140 liter  

og har følgende mål:

Høyde: 105 cm  

Bredde: 48 cm 

Dybde: 55 cm

For noen husstander kan det være hensiktsmessig å samarbeide om beholdere.  

Dette vil vi prøve å tilpasse i etterkant av utdelingen. 

Borettslag, sameier og husstander som samarbeider i dag, og har beholdere,  

vil få nye som er tilpasset ny hentefrekvens. 



FIRE  
BEHOLDERE

SEKS  
FRAKSJONER



Legg papp, papir og drikke- 
kartong (kartongkubber  
i bærepose) rett i beholderen. 
Hentes hver 3. uke.

PAPP, PAPIR  
OG KARTONG1



Matavfall legger du i bioposer, 
knyter igjen posen og legger 
den rett i beholderen.  
Hentes hver 2. uke.

MAT- 
AVFALL2



Restavfall legger du i plastpos-
er som du knyter igjen og leg-
ger den rett i beholderen. 
Hentes hver 3. uke.

REST- 
AVFALL3



Rengjort glass- og metall- 
emballasje legger du rett  
i beholderen.  
Hentes hver 6. uke.

GLASS- OG METALL- 
EMBALLASJE*4

*GLASS- OG METALLEMBALLASJE HENTES HJEMME HOS DEG

Innbyggerne får henteordning for glass- og metallemballasje med den nye løsningen.

Vi avvikler dagens ordning med returpunkter.

Ren glass- og metallemballasje legger du rett i beholderen. Ildfast glass, porselen og keramikk  

er ikkebrennbart avfall og leveres på gjenvinningsstasjonen.



Plastemballasjen legger du  
i sekk som før. Den må settes 
frem på hentedagen.  
Hentes hver 3. uke.

PLAST- 
EMBALLASJE5



Rødboks for farlig avfall og 
småelektronikk. Boksen må 
være lukket igjen ved henting. 
Hentes 2 ganger per år.

FARLIG 
AVFALL6



MIN RENOVASJON

SLIK KOMMER DU I GANG: 

Last ned appen Min Renovasjon gratis fra Google Play  

(for Android) eller App Store (for iPhone).

Første gang du bruker appen må du velge hvilken  

kommune du tilhører. Deretter registrerer du adressen  

din eller gårds- og bruksnummer.

Tømmekalenderen viser hvilken type avfall som  

hentes hvilke dager på din adresse. Du kan aktivere  

varsling slik at du får beskjed på mobilen før vi henter  

avfallet ditt. 

Varslingen er gratis.

Med varslingsappen MIN RENOVASJON kan  

IRMATs abonnenter få en oversikt over sine 

tømmedager og varsel på mobilen før avfallet 

blir hentet. I appen finnes informasjon om  

kildesortering og gjenvinningsstasjonen.
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