Renovasjonsordningen for hytteabonnenter i Tinn kommune består av ulike hyttereturpunkt
med containere. Disse skal kun brukes av abonnenter som betaler hytterenovasjon til Tinn
kommune og kun brukes til husholdningsavfall fra hytter. På noen returpunkter kan man
sortere i flere fraksjoner. I tillegg har Tinn kommune to gjenvinningsstasjoner, hvor man kan
levere for eksempel bygge-/rivnings avfall og farlig avfall.
Hjelp oss å holde nærmiljøet ditt rent og trivelig!
Vi ønsker at det skal være rent og ryddig rundt våre hyttecontainere, slik at det er trivelig å
bruke returpunktene. Ta deg tid til å kaste avfallet inn i containeren. Det er ikke tillatt å plassere
avfall på utsiden av containeren.
Er våre hyttecontainere fulle, vær vennlig å gi beskjed til Tinn kommune ved Servicetorget
– 35 08 26 00.

Ta vare på denne informasjonen

Renovasjon for hytteabonnenter 2019

Levering av avfall fra hytteabonnenter til gjenvinningsstasjoner
Nederst på denne siden finner du to gratis kuponger for levering av avfall til gjenvinningsstasjonene på Mårvik og Jan Stenersen Transport, Rjukan Næringspark. 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
lønner seg å sortere avfallet før man leverer på gjenvinningsstasjonen, da mye av det
sorterte avfallet kan leveres gratis, uten kupong. Se prisliste på kommunens hjemmeside.
Plastsortering
Dersom du ønsker å sortere plast når du er på hytta, kan du få utdelt gratis plastretursekker på
kommunens servicetorg på Rjukan. Fylte sekker kan leveres gratis på våre på to gjenvinningsstasjoner.
Bygge- og rivningsavfall
Bygge- og rivningsavfall skal ikke kastes i våre hyttecontainere, men kjøres til en av våre
gjenvinningsstasjoner. En del av bygge- og rivningsavfallet er å regne som farlig avfall. For
eksempel skal PCB-vinduer (produsert i perioden 1965 – 1980) og trykkimpregnerte
materialer sorteres som farlig avfall.
Farlig avfall/småelektronikk
Alle som produserer farlig avfall – både private og næringsdrivende – er forpliktet til å
levere farlig avfall til en av våre gjenvinningsstasjoner eller til annet godkjent mottak. Er du
i tvil om avfallet inneholder farlige stoff, leverer du det som om det skulle være farlig avfall.
Generell informasjon
Har du forslag til hvordan hytterenovasjonsordningen kan bli bedre, vil vi gjerne høre fra deg.
Spørsmål angående renovasjonsordningen rettes til: Servicetorget: 35 08 26 00.

Se ellers Tinn kommunes hjemmeside: www.tinn.kommune.no

Tømmekvittering for hytteabonnementer 2019
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Denne kupongen gir en gratis levering av avfall fra hytteeier.
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.

Denne kupongen gir en gratis levering av avfall fra hytteeier.
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.

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.

Ta vare på denne informasjonen

Returadresse: Tinn kommune, Postboks 14, 3661 Rjukan

Illustrasjonsfoto fra www.sortere.no

Lurer du på hvor nærmeste hyttecontainer er?
På sortere.no finner du kart over plasseringen av alle hyttecontainerne i Tinn. Her finner du også
åpningstidene til våre to gjenvinningsstasjoner: Jan Stenersen Transport i Rjukan Næringspark og
Mårvik gjenvinningsstasjon i Atrå. Dessuten finner du nyttig informasjon om hvordan ulike typer
avfall skal sorteres, samt kunnskap om gjenvinning og miljønytte.
Hva skjer i Rjukan og Tinn? Nyhetsbrev fra VisitRjukan
Savner du informasjon om hva som skjer i Rjukan og Tinn? Abonner på VisitRjukan sitt nyhetsbrev som sendes ut 2 ganger i måneden. Meld deg på via www.visitrjukan.com
Hytteavisen «Det Skjer»
Rjukan Arbeiderblad har et hytte- og turistmagasin som sendes ut 6 ganger i året. Dette er en
gratis avis som kan bestilles via www.rablad.no/detskjer/

