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Nå kan du se alle

tømmedager, og få gratis

varsel om tømmedag 

på app eller SMS.

Glemmer
 du å sette ut

dunken?
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Under menyvalget «Mine steder» kan du registrere flere 
adresser. Dette er en nyttig funksjon dersom du for   eksempel 
har en slektning som må ha hjelp til å sette ut dunken, eller 
om du skal passe huset til en venn som er  bortreist. 

Slik kommer du i gang med Min Renovasjon
1.  Last ned appen «Min Renovasjon» gratis fra Google Play 

eller App Store.

2.  Første gang du bruker appen må du velge  kommunen  
du tilhører. Deretter søker du opp adressen din.

3.  En oversikt viser deg viser hva slags avfall som hentes 
hvilke dager på din adresse. Her kan du også aktivere 
 varsling, og få beskjed på mobilen før vi henter avfallet  
hos deg. Varslingen er gratis.

Se illustrasjonsvideo på rig.no/app

SMSvarsling
Dersom du heller ønsker å få varsel på SMS, bestiller du 
 tjenesten på rig.no/sms. SMS-varslingen er gratis. 

Se tømmedager for hele året
Ønsker du bare å se tømmedagene for hele året og   
eventuelt skrive dem ut, søk opp adressen din på  
rig.no/tømmekalender

Med appen Min Renovasjon får du oversikt over når vi kommer  
og tømmer dunken din. I appen finner du også en sorterings-
guide og  informasjon om våre gjenvinningsstasjoner. 

TØMMEVARSEL 

Nå kan du få varsel  
om tømming, akkurat  
når det passer deg  

GOOGLE PLAY

APP STORE



Plast som samles inn hjemme hos 
 abonnentene i Grenland er det vi betegner  
som emballasjeplast. Altså innpakningen  
som er rundt matavarer og andre produkter.

Dette skjer med
plastemballasje
– og annen plast  
 

PLASTEMBALLASJE

Emballasjeplasten fra husholdningene skal samles opp  
i blå poser og kastes i den sorte avfallsdunken, sammen 
med matavfall i grønne poser og restavfall i hvite poser 
(vrengte handleposer).

Emballasjeplast til materialgjenvinning
Posene transporteres så til Bjorstaddalen Avfallsanlegg 
hvor de ulike posene sorteres etter farge i det optiske 
 sorteringsanlegget.

Siden plast ikke har særlig høy egenvekt, og det er mye 
luft i posene, blir de blå posene presset sammen i en 
plastpresse slik at vi får mest mulig plast med på hver 
transport.

Plasten transporteres deretter til behandlingsanlegg  
i Tyskland der den sorteres i 5-7 ulike kvaliteter, og 
omdannes til plastråstoff i form av pellets (plastkuler). 
Pelletsen selges deretter videre til produsenter som 
lager nye plastprodukter.

PLAST
GJENVINNES

Plast til forbrenning
Andre produkter laget av plast, slik som leker, bøtter, 
kjøkkenredskap, EPS (isopor) osv., består ofte av ulike 
typer plast, og kan ikke gjenvinnes i samme prosessen 
som emballasjeplast. Annen plast skal derfor kastes  
i restavfallet, eller leveres på gjenvinningsstasjonen. 

Det beste alternativet for plast som ikke er emballasje,  
er å ta det med til en av gjenvinningsstasjonene og  
kaste det i containeren for blandet plast. Denne plasten 
blir sortert slik at plast som eventuelt kan material-
gjenvinnes blir sortert ut, og det som ikke kan material-
gjenvinnes sendes til forbrenning.

Renovasjon i Grenland følger de råd 
 myndighetene gir i  forbindelse med 
 korona   viruset. Situasjonen evalueres 
fortløpende og  nødvendige tiltak 
 iverksettes.  Oppdatert informasjon 
finner du til enhver tid på rig.no

STATUS KORONASMITTE

Gratis henting av farlig avfall,  
matolje og  småelektrisk
Fire ganger i året henter vi farlig avfall, matolje og  
 småelektrisk hjemme hos dem som bestiller tjenesten. 

Du kan levere inntil 10 kolli i tillegg til innholdet  
i den røde boksen. Tjenesten gjelder for private 
 husholdninger.

Tjenesten er gratis. Se mer informasjon og 
bestill henting på rig.no/farlig

Henting av grovavfall og  hageavfall 
For bare 250 kroner henter vi grov avfall og hageavfall,  
og du slipper å kjøre til gjenvinningsstasjonen.

Det er begrensninger i vekt og antall kolli,  
og tjenesten må bestilles en uke før hente- 
dag. For mer informasjon og bestilling, se 
rig.no/grovavfallsrute

Henting av avfall hjemme – hvordan 
kan du redusere smittefaren?
Renovatørene er en del av frontlinjen som gjør en 
 innsats for å holde samfunnet vårt i gang. Hver dag  
skal de tømme tusenvis av avfallsdunker. 

Slik kan du gjøre jobben til  renovatørene så enkel  
og trygg som mulig:

• Sørge for at alt avfall er kildesortert og forsvarlig  
emballert i poser før du kaster det i avfallsdunken. 
Husk dobbel knute. Da beskytter du renovatører og 
 operatører mot potensiell smitte fra avfallet.

• Ikke sett fra deg avfall ved siden av overfylte dunker.  
Det tiltrekker seg fugler og skadedyr og renovatørene 
utsettes for nærkontakt med avfallet når de må  
rydde opp etter deg.

Tusen takk for at du bidrar til en trygg arbeidsdag  
for  r enovatørene våre.



 Renovasjon i Grenland IKS 
Postboks 3046, 3707 Skien

Telefon: 35 10 10 10
Epost: post@rig.no

Kontakt oss 
Ta kontakt med vårt kundesenter 
dersom du har spørsmål angående 
ditt renovasjonsabonnement.  
Tlf. 35 10 10 10  post@rig.no 
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SAFE-DROP 
– TRYGG AVLEVERING AV  
MOBILER OG DATAUTSTYR

Er du redd for at informasjon kan 
komme på avveie når du leverer  
fra deg gamle mobiltelefoner og 
 datautstyr?
SAFEDROP er en spesialdesignet container der  
man kan levere datautstyr med sensitive data på en 
trygg og god måte. I denne containeren kan du legge 
mobiltelefoner, bærbare PC’er, nettbrett, minne-
pinner og lignende. Har du stor stasjonær PC, kan 
du skru ut harddisken og legge den i containeren.

Containeren er låst, og blir hentet og transportert  
på en sikker måte når den er full. 

Det er plassert  
ut SAFEDROP 
containere  
på alle våre 
gjenvinnings
stasjoner.

Bruk  g  jennomsiktige 
sekker på gjenvinnings-
stasjonene fra 1. mai
I de sorte avfallssekkene ser vi at det  
ofte gjemmer seg EE-avfall, farlig avfall  
og annet avfall som skulle vært kilde - 
sortert og håndtert riktig.

Derfor ber vi nå om at avfallet leveres løst i   
containeren eller i gjennomsiktig sekk, slik at  
de ansatte på  gjenvinningsstasjonen enkelt  
kan oppdage feilsortert avfall.

Dersom avfallet blir kildesortert riktig, kan vi  
gjenvinne avfallet og utnytte ressursene på  
best mulig måte.

Ved å bruke gjennom siktig sekk kan vi også   
forsikre oss om at farlig avfall og EE- avfall ikke 
kommer på avveie og skape  situasjoner som  
kan skade  mennesker og utstyr.

Takk for at du  
heretter bruker  
 gjennomsiktig  
avfallssekk!


