Renovasjonskalender 2019

Ta vare på denne informasjonen

Returadresse: Tinn kommune, Postboks 14, 3661 Rjukan

Levering av avfall fra husholdning til gjenvinningsstasjoner
På denne renovasjonskalenderen finner du to gratis kuponger for levering av avfall til Mårvik og Jan
Stenersen Transport, Rjukan. En kupong gjelder for levering av 250 kg avfall og to kuponger samlet gjelder
for levering av 450 kg. Overstiger vekt av avfallet denne mengden må det betales etter veiledende priser.
Det anbefales å sortere avfallet før man leverer på gjenvinningsstasjonen, da mye av det sorterte avfallet
kan leveres gratis, uten kupong. Se prisliste på kommunens hjemmeside.
Plassering av beholdere
Avfallsbeholdere og sekker skal plasseres maksimum ti meter fra kjørbar offentlig vei. Ved behov for lengre
henteavstand, ta kontakt med Servicetorget for mer informasjon. Beholderne og sekkene skal plasseres lett
tilgjengelig på et plant og fast underlag på bakkenivå. Renovatøren henter ikke beholderne hvis de for
eksempel plasseres slik at man må gå opp en trapp. Avfallet må settes ut før kl. 06:00 på hentedagen for å
være sikker på at det blir hentet.
Hyttecontainere
Hyttecontainere skal kun brukes av abonnenter som betaler hytterenovasjon til Tinn kommune.
Hyttecontainere skal kun brukes til husholdningsavfall fra hytter.
sortere.no
På www.sortere.no finner du informasjon om hvordan ulike typer avfall skal sorteres, samt kunnskap om
gjenvinning og miljønytte. Her finner du også åpningstidene til våre to gjenvinningsstasjoner: Jan Stenersen
Transport i Rjukan Næringspark og Mårvik gjenvinningsstasjon i Atrå.
Avfallsbeholdere/renovasjonssekker
Papp/papir, glass-/metallemballasje, farlig avfall, matavfall og restavfall skal sorteres og legges i riktig beholder. Se www.sortere.no for informasjon om hvordan du skal sortere. Beholderne må ikke fylles opp så mye at
lokket ikke kan lukkes helt igjen. Ta kontakt med Servicetorget om du trenger å endre beholderstørrelsen.
Plastemballasje skal sorteres i plastretursekker. Plasten må være ren, ellers er det restavfall. Skyll plasten i
kaldt vann. Det er kun plast som har vært emballasje som skal i plastretursekken. Husk å knytte sekken sammen! Det kan settes flere plastretursekker ut til renovatøren på hentedagen. Plastretursekken kan også leveres gratis på våre to gjenvinningsstasjoner, Jan Stenersen Transport, Rjukan Næringspark og Mårvik.
På Servicetorget kan du få gratis ekstra bioposer til matavfall og gratis ekstra plastretursekker. Dersom du
har spesielt mye restavfall enkelte uker, kan du også kjøpe ekstra sekk til henting av restavfall. Denne sekken
tar renovatøren med seg i tillegg til restavfallsbeholderen. Prisen på denne sekken finnes på kommunens
hjemmeside. Husk: Det er lurt å velge et skyggefullt sted for plassering av avfallsbeholder/sekkestativ.
Generell informasjon
Spørsmål angående renovasjonsordningen eller kjøreruten til renovatøren rettes til Servicetorget: 35 08 26 00
Se ellers www.sortere.no og Tinn kommunes hjemmeside: www.tinn.kommune.no
Endringer i kjøreruta i forbindelse med helligdager/ferier vil bli annonsert i forkant på kommunens
hjemmeside og facebookside.

Tømmekvittering for private husstander 2019
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Denne kupongen gir en gratis levering av avfall fra husstander.
En kupong gjelder for levering av 250 kg avfall og to kuponger
samlet gjelder for levering av 450 kg. Overstiger vekt av avfallet
denne mengden må en betale etter veiledende priser.
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Levering gjelder på gjenvinningsstasjonene på Mårvik og Jan
Stenersen Transport, Rjukan Næringspark. Du må selv sortere og
legge avfallet i de ulike containerne på gjenvinningsstasjonen.
Gyldig fra 01.01.2019 – 31.12.2019.
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Denne kupongen gir en gratis levering av avfall fra husstander.
En kupong gjelder for levering av 250 kg avfall og to kuponger
samlet gjelder for levering av 450 kg. Overstiger vekt av avfallet
denne mengden må en betale etter veiledende priser.
Levering gjelder på gjenvinningsstasjonene på Mårvik og Jan
Stenersen Transport, Rjukan Næringspark. Du må selv sortere og
legge avfallet i de ulike containerne på gjenvinningsstasjonen.
Gyldig fra 01.01.2019 – 31.12.2019.
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