
Velkommen som ny abonnent på husholdning renovasjon
Du har nå fått fire nye avfallsbeholdere, én rødboks og én sekkepakke som du skal benytte til å sortere ditt avfall i.

Plassering av avfallsbeholder
I et standard abonnement kan avfallsbeholderne plasseres hvor som helst på eiendommen, men må settes synlig 
frem max 15 meter fra vegkant av abonnenten før renovatøren kommer på tømmedag.

Avfallsbeholderne skal plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast underlag. Abonnenten er ansvarlig for at  
adkomsten er fri for hindringer som kan gjøre innsamling vanskelig, og slik at alminnelig trafikksikkerhet blir  
ivaretatt. Vinterstid skal adkomst være ryddet for snø og det skal om nødvendig være sandstrødd.

Vi anbefaler at beholder plasseres permanent innenfor 15 meter grensen.

Sortering av avfall
 
PAPP, PAPIR OG KARTONG: Legg papp, papir og drikkekartong  

rett i beholderen (blått lokk). Hentes hver 3. uke. 

 

 

MATAVFALL: Matavfall legger du i bioposer (som du finner i sekkepakken),  
knyter igjen og legger det rett i beholderen (grønt lokk). Hentes hver 2. uke. 

 

GLASS OG METALL EMBALLASJE: Rengjort glass og metall emballasje fra husholdningen  

legger du rett i beholderen (turkis lokk). Hentes hver 6. uke. 

 

PLAST EMBALLASJE: Plastemballasjen legger du i plastsekk (som du finner i sekkepakken)  
som settes frem på hentedagen. Hentes hver 3. uke. 

 

RESTAVFALL: Det du ikke får sortert ut er restavfall. Dette legger du fortrinnsvis i bærepose  

som du knyter igjen og legger det i restavfalls beholderen (sort lokk). Hentes hver 3. uke. 

 

FARLIG AVFALL: Rødboks er for farlig avfall og småelektronikk.  

Boksen må være lukket og settes frem på hentedag. Hentes to ganger pr år.

 

Renovasjonskalender 
Vi anbefaler at du laster ned appen Min Renovasjon på din mobiltelefon,  
der finner du renovasjonskalenderen din og informasjon om sortering.  
Du finner også renovasjonskalender her: www.irmat.no

Kunderegistrering på gjenvinningsstasjonene 
Når du skal levere ekstraavfall på gjenvinningsstasjonene må du registrere deg  
med appen miljøID. Du kan også benytte kundekort som du får tilsendt ved  
å ta kontakt med IRMAT.

Goasholtmyra miljøpark, Kongsbergveien 411, 3684 Notodden  

Telefon: 35 02 76 00 - E-post: post@irmat.no

irmat.no

TIL NYE ABONNENTER


