
HVOR OFTE TØMMES AVFALLET?

Matavfall tømmes hver 2. uke
Papp/papir tømmes hver 4. uke
Restavfall tømmes hver 4. uke
Plastemballasje tømmes hver 6. uke
Glass- og metallemballasje 
tømmes hver 6. uke

Endring i tømmekalender: For å være sikker
på at du ikke går glipp av noen tømmedager,
abonner på gratis sms-varsel. Søk på adressen
du ønsker tømmevarsel for på remidt.no. 
Med innføringen av ny renovasjonsordning får
mange nye tømmedager.

INFORMASJON

Ny renovasjonsordning
i Rindal kommune

Ny dunk til matavfall
Denne er obligatorisk for alle som ikke har avtale 
om hjemmekompostering. Det blir delt ut egne poser 
som skal brukes til matavfall. Matavfall blir tømt hver 
andre uke.

Poser til matavfall
• Posene er biologisk nedbrytbare og rommer 10 liter.
• De har ikke håndtak, men 4 «ører» som lett kan knyttes  
 sammen.
• Legges posene i en tett beholder uten lufting, kan du  
 oppleve fuktighet mellom posen og beholderen. Det  
 er ikke lekkasje fra posen, men posen som «puster».
• Ikke legg varm mat direkte ned i posen.
• Bytt gjerne posen ofte selv om den ikke er full.
• Husk å knyte posen godt sammen før du legger den  
 ut i dunken.
• Knyt en tom pose på matavfallsdunken for å få flere  
 poser fra renovatør. 

Ny dunk til glass- og metallemballasje
I denne dunken skal det kun være emballasje. 
Legg emballasjen løst ned i dunken, ikke bruk 
plastposer. Den blir tømt hver 6. uke. Glass og metall 
som ikke er emballasje må som tidligere leveres på 
gjenvinningsstasjonen.

Hva blir levert ut?
• En dunk til matavfall.
• En dunk til glass- og metallemballasje.
• En rull med sekker til plastemballasje.
• Poser til matavfall.

Når starter vi utlevering?
Vi starter utlevering av de to dunkene i slutten av 
august, område for område. Dunkene kan tas i bruk 
straks du får de utlevert.

Hentested: Det er der dunkene skal stå, eller settes
frem på tømmedag. Dunkene kan utenom tømmedag
plasseres hvor du ønsker det på eiendommen din.

Hentested skal være maksimalt 5 meter fra veikant på 
veien der renovasjonsbilen kjører. Betaler du ekstra 
kan vi hente dunken nærmere din bolig. 
Se prisliste på remidt.no.

Når den nye ordningen trer i kraft, skal alle ha egne dunker for
sortering av matavfall, glass- og metallemballasje, papp/papir 
og restavfall, pluss plastemballasje i egen plastsekk. 

Hva blir igjen til restavfallsdunken etter 
å ha sortert ut alt som kan kildesorteres? 
Her er noen eksempel.
• Bleier
• Sanitetsprodukter, linser og q-tips
• Sneiper, aske, snus, stearinlys
• Innpakningspapir, blyanter, kulepenn
• Kattesand og hundeposer
• Støvsugerposer
Større gjenstander må leveres på gjenvinnings- 
stasjonen. Er du i tvil om hvordan du skal 
sortere, sjekk sortere.no
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Nabodeling: For mange kan det bli trangt om plassen 
med 4 dunker. Det kan da være smart å høre med 
naboen om de ønsker å dele dunker. Man kan dele 
selv om noen i samarbeidet komposterer og andre ikke. 
Dere må da dele alle dunkene. Det er ikke mulig å dele 
bare noen av dunkene. Dere vil få en rabatt på gebyret 
på 15 % for nabodeling.

Restavfall blir nå tømt hver 4. uke, det betyr at du 
kanskje må sortere enda mer av restavfallet for å få 
plass. Har du bleiebarn, kan det hende du må gå over 
til større restavfallsdunk i en periode.

Bytte dunker: Ønsker du å endre størrelse på ditt
abonnement eller bytte størrelse på noen av dine 
dunker, finner du skjema på nettsidene. Det er ikke
mulig å bytte til mindre dunker for matavfall og glass- 
/metallemballasje. Standarden som settes ut er 140 
liter (240 liter for større samarbeid). Du logger inn på 
minside.remidt.no med bankID. For å kunne gjøre 
dette må du være eier av eiendommen. Leier du bolig, 
må du få eier til å gjøre endringene på abonnementet.

Ekstrasekk for restavfall: Noen ganger blir det for 
fullt i restavfallsdunken, kanskje har du hatt selskap 
eller ryddet litt ekstra. Da kan du velge å sette ut en 
ekstra sekk ved siden av restavfallsdunken din på 
tømmedag. Renovatøren registrerer dette og du blir 
fakturert 62,50 kr ekstra på neste faktura.

Fakturering av renovasjon for boligabonnement utføres 
kvartalsvis og for fritidsrenovasjon to ganger i året.

Plastemballasje: Du kan sette ut flere sekker med
plastemballasje på tømmedag. Dette koster ikke noe 
ekstra. Trenger du flere sekker, knyt en plastsekk
på papir- eller glassdunken på tømmedag. Da legger 
renovatør igjen en ny rull med sekker.

Våre gjenvinningsstasjoner har fortsatt fri levering 
for avfall fra husholdninger. Det er ikke mulig å 
levere matavfall til våre stasjoner. Du finner oversikt 
over åpningstider på remidt.no

Miljøselskapet ReMidt IKS er et interkommunalt selskap med 17 eierkommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal. 
Selskapet leverer tjenester knyttet til husholdningsavfall og slam i din kommune.

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



Matavfall
Du vil få utdelt poser til matavfall sammen med den nye dunken. Disse skal du bruke inne på kjøkkenet.
Det er viktig å få på plass et godt sorteringssystem på kjøkkenet. Vi anbefaler å bruke en beholder uten
lokk og med god lufting. Posene rommer 10 liter. Bytt gjerne posen ofte selv om den ikke er full. 
Knyt posen godt sammen før du legger den i dunken.

Hva kan du legge i matavfallsdunken?
Her er noen eksempel på hva du kan legge i matavfallsdunken, pluss noen eksempel på hva som ikke skal 
i dunken. Husk å ta ut mat som har gått ut på dato fra emballasjen, før du kaster den i matavfallet.

Glass- og metallemballasje
Det blir nå enklere å kvitte seg med kildesortert glass- og metallemballasje. Alle får nå 
egen dunk til slikt avfall hjemme. Denne dunken er obligatorisk og kan ikke velges bort. 
Returpunktene ute i kommunene vil etterhvert bli fjernet.

Hva kan du legge i dunken?
Stikkordet her er emballasje. Er det emballasje skal det i dunken, er det ikke emballasje 
skal det leveres til gjenvinningsstasjonen. Vi har listet opp en rekke husholdningsartikler 
som en gjerne ønsker å kildesortere, fordelt på «ja takk» og «nei takk». Husk at emballasjen 
må være ren og legges løst ned i dunken. Det skal ikke legges i plastposer.

Ja takk:
• Frukt, grønnsaker
• Fiskerester skalldyr
• Kjøttrester, bein
• Eggeskall, nøtteskall
• Kaffegrut, – filter, vanlige teposer (teposer av
 nylon kastes i restavfallet)
• Tørkepapir
• Matrester som har stått for lenge

Nei takk:
• Bleier og sanitetsprodukter
• Mat pakket inn i emballasje
• Snus og sigaretter
• Kattesand og hundeposer
• Annet restavfall

Er du i tvil om hvordan du skal sortere,
sjekk sortere.no

Hjemmekompostering
Har du en gyldig avtale om hjemmekompostering vil du ikke få utdelt egen dunk til matavfall. Du har da en rabatt 
på gebyret for at du komposterer. Ønsker du å avslutte kompostavtalen og få utdelt matavfallsdunk, må du 
kontakte vårt kundesenter. Ønsker du å begynne med hjemmekompostering kan du melde deg på et av våre kurs. 
Disse annonseres på ReMidt sine nettsider og på Facebook. Les mer om hjemmekompostering på remidt.no

Hva skjer med matavfallet?
Matavfall blir brukt som råstoff til produksjon av biogass og næringsrik gjødsel hos Ecopro i Verdal. Biogassen 
omdannes til drivstoff og elektrisitet, mens biogjødsel distribueres i landbruket. Ecopro er et høyteknologisk bio- 
gassanlegg som behandler matavfall på en miljøvennlig og fremtidsrettet måte. ReMidt har gjort et miljøvalg 
ved å ta i bruk biologisk nedbrytbare poser. Da unngår vi at plast sprer seg via biogjødsel på jordene i landbruket.

Nei takk:
• Tilgriset emballasje
• Emballasje til farlig avfall 
 (spraybokser, malingsspann)
• Glass og metall som ikke er emballasje:

o Lyspærer, lysrør, batteri
o Drikkeglass, krystall, porselen
o Ildfastformer i glass
o Stekepanner, bestikk
o Vindusruter, speil, verktøy
o Strykejern, metallhengere
o Leker, hagemøbler

Er det ikke emballasje skal det ikke i dunken

Hvorfor bare emballasje? 
Glass og metall som brukes i emballasje har ofte annet smeltepunkt enn det som brukes i for eksempel 
vindusruter, ildfastglass og sykler. I dag har vi ikke teknologi til å gjenvinne alle typer glass og metall sammen.                          
Glass og metall som ikke har vært emballasje må fortsatt leveres til gjenvinningsstasjonen.

Hva skjer med glass- og metallemballasjen?
Det sendes til et gjenvinningsanlegg på Onsøy utenfor Fredrikstad. Der driver Sirkel Glass AS et nytt og 
moderne anlegg for gjenvinning av glass- og metallemballasje. Glass og metall kan brukes som råstoff i ny 
produksjon av glass-og metallprodukter, 1 kg innlevert metall kan f.eks. gi 1 kg spiker. Resirkulert glass brukes 
som råstoff til både Glasopor skumglass, Glava isolasjon og det eksporteres til glassverk i Europa der det lages 
nye glassprodukter.

Ja takk:
• Syltetøyglass, glass til sauser, babymatglass
• Drikkeflasker uten pant
• Hermetikkbokser
• Drikkebokser av metall uten pant
• Flaskekorker og lokk av metall
• Tuber av metall (majones, smøreost)
• Aluminiumsbeger og aluminiumsfolie

Er det emballasje skal det i dunken.
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