
Avfallsløsninger i borettslag, 
sameier og tettbygde områder.



Praktisk utstyr gjør det enkelt 
å sortere avfallet
Ny renovasjonsordning med sortering av fem avfallstyper, gjør at mange vurderer annet 
avfallsutstyr. Utstyret må være praktisk både for dere som bor der og renovatørene 
som skal hente avfallet. Det skal også se ryddig og ordentlig ut. I mange tilfeller er det 
en god idé at flere deler på felles utstyr. Det tar mindre plass og er mer estetisk 
i nærområdet. Det finnes flere gode løsninger. 

 Viktig å vite

• Utstyret må stå slik at det er lett å bruke og  
 lett å tømme.

• Hvis det er lite plass til vanlige dunker, 
 kan nedgravd avfallsløsning eller bunntømte 
 containere være en god løsning. Gjør en 
 avtale med ReMidt.

• Borettslag som har liten plass til avfallsutstyr  
 kan overveie å gå sammen med andre   
 borettslag i nærheten. Noen steder er det 
 nødvendig å involvere kommunen. 

Nedgravd avfallsløsning Bunntømte containere



Bunntømte containere gir 
ryddige uteområder
I områder der det er knapt med plass kan bunntømte containere være et bra alternativ. 
Containerne kan stå på åpne plasser, parkeringsplasser eller grøntarealer. De erstatter 
dunkene som folk normalt har ved husene sine. Containerne kan plasseres på rekke 
eller deles opp i grupper. Fordelen med å gå over til felles containere er at husstandene 
får avfallsdunkene bort fra huset, og de trenger ikke å tenke på hvilke dager ReMidt 
henter avfallet. 

Viktig å vite

• Denne løsningen egner seg godt der flere enn  
 10 boenheter deler utstyr
• Utstyret bør stå der beboerne naturlig går forbi
• Grunneier må godkjenne plassering av 
 bunntømte containere
• Containere må ikke stå slik at de hindrer trafikk  
 og ferdsel
• Husstander som er med på ordningen må  
 levere alt avfallet sitt til bunntømte containere

Tilgjengelige størrelser på
bunntømte containere:

1,7 m3, 2,2 m3, 3,3 m3 og 4,2 m3

Ta kontakt med våre kundeveiledere for
å få hjelp til å finne den beste løsningen

for ditt nabolag.



Nedgravd avfallsløsning
Dette er en moderne avfallsløsning som er velegnet for kildesortering der anslagsvis 
20–30 abonnenter deler på utstyret. Systemet er brannsikkert, avgir lite støy og 
sjenerende lukt.  Her blir avfallet plassert under bakken i stedet for i boder eller 
avfallsrom.

Ta kontakt med ReMidt
hvis dere vurderer nedgravd avfallsløsning. 
Det er viktig å kartlegge behov og se på de 
forskjellige mulighetene som finnes.

www.remidt.no

Nedgravd avfallsløsning har flere fordeler

1
Nedgravd avfallsløsning tar 

mindre plass og gir et penere 
utemiljø enn med dunker

2
Nedgravd avfallsløsning gir 
bedre brannsikkerhet enn 

avfall plassert i avfallsrom og 
ved oppganger.

3
De trenger å tømmes 

sjeldnere, noe som gir mindre 
trafikk med renovasjonsbil



Fornuftig å dele dunker
At flere bruker felles dunker er en enkel og praktisk løsning både i boligfelt, borettslag 
og sameier. I byggefeltet vil det bli ryddigere med færre dunker i området. Deling av 
dunker vil også gi nabodelingsrabatt. Mange steder der folk bor tett, er det helt naturlig 
å dele dunker. Her er det viktig å finne en god plassering som legger til rette for god 
kildesortering.

 Dunker må være satt frem før klokken 06.00 på hentedag. Derfor er det viktig at  
	 dunkene	er	enkle	å	trille	ut	og	inn.	Det	er	ofte	fint	å	plassere	dunkene	i	stativ.	

Viktig å vite om:

• Volum på dunkene må være tilpasset hvor  
 mange som leverer avfall
• Samarbeidet har felles ansvar for riktig 
 sortering, renhold og bruk av dunkene
• Dunkene må stå plassert slik at de er lett  
 tilgjengelige for de som bruker dem

Viktig å tenke på:

• Det skal være enkelt å trille dunker ut og inn 
• Alle dunker skal kunne trilles ut uten å flytte 
 på andre dunker
• Unngå høye kanter. Det er vanskelig å trille 
 dunker over dem 
• Det bør være litt rom for endringer. Det kan 
 bli behov for større dunker dersom avfalls- 
 mengden endrer seg. 
• Plasser bodene og stativene så nær 
 renovasjonsruta som mulig.



80 liter
Utvendige mål i cm: H: 97 x B: 44,6 x D: 53,6

660 liter
Utvendige mål i cm: H: 120 x B: 126,5 x D: 77,4

140 liter
Utvendige mål i cm: H: 106,5 x B: 48 x D: 54,3

240 liter
Utvendige mål i cm: H: 107 x B: 58 x D: 73

370 liter
Utvendige mål i cm: H: 107 x B: 74,5x D: 80

Hvor stor plass 
tar dunkene?
Ved planlegging av plassering, beregnes 
plass til dunker for fire typer avfall. 
Hvor mye plass dette tar, kommer an på 
hvor stort abonnementet er. Et standard-
abonnement med fire 140 liters dunker 
trenger en bredde på i overkant av to meter.

Nye dunker i ReMidt vil være mørkegrønne. De oppgitte målene er veiledende. Restavfall og papir: 80, 140, 240, 370 og 660 liter. Glass og metall: 140 og 240 liter. Matavfall: 140 liter.



Tømmefrekvenser og nye
avfallsmerker
ReMidt innfører ny renovasjonsordning med fire dunker og en plastsekk til alle 
abonnenter. Utrulling av dunker starter opp våren 2021. Alle husstander skal ha 
fått nye dunker innen utgangen av 2022.

Du finner mer informasjon om den nye renovasjonsordningen på vår hjemmeside 
remidt.no. Her kan du også lese mer om hvordan du skal sortere avfallet og hvor
ofte vi tømmer dunkene hjemme hos deg.

PAPP OG PAPIR PLASTEMBALLASJE GLASS OG 
METALLEMBALLASJE

MATAVFALL RESTAVFALL

Alle innbyggere i remidt skal nå sortere



Jeg lurer på ...
Når kan jeg ta i bruk dunk for matavfall?
Så snart du har fått utlevert egen dunk til matavfall kan du ta den i bruk. Matavfall 
tømmes hver 2. uke. Tømmekalenderen for ny ordning oppdateres i god tid på forhånd.

Kan vi fortsette å levere glass- og metallemballasje på samme måte som før?
Nei, returpunktene for glass og metall ute i kommunene vil etterhvert fjernes. Behovet 
for returpunkt faller bort når alle husstander får egen dunk.

Hvilken type utstyr passer hos oss?
Vi må vurdere hvert enkelt tilfelle for å finne ut hvilken løsning som er aktuell. Kanskje 
kan du samarbeide om utstyr med en nabo? Ta kontakt med oss for råd.

Behov for å endre abonnementet
Dersom dere har feil dunker til avfallsmengdene dere har i dag, kan dere lese mer om 
dette og ta kontakt med oss via våre nettsider, remidt.no

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?
Du finner svar på vanlige spørsmål på remidt.no
Tlf: 72 48 37 00, firmapost@remidt.no
Postadresse: Postboks 94, 7301 Orkanger

Vi gjør det lett å gjøre rett


