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Slik det passer for deg!
Når tømmes søppelet hjemme hos deg? Uansett om du vil ha en melding 
på telefonen din dagen før, eller om du vil ha et ark hengende på 
kjøleskapet, så skal vi sørge for at du får informasjon om søppel-
tømmingen - slik det passer for deg!
 
Tømmekalender på papir
Det er mulig å få en tømmekalender i papirutgave, men vi anbefaler 
heller våre digitale løsninger. Se mer om dette på vår hjemmeside: 
www.randaberg.kommune.no/renovasjon. Dersom du ønsker å få tak i 
papirutgaven av tømmekalenderen for 2020, kan denne hentes på servi-
cetorget eller biblioteket fra mandag 2. desember. 
 
Tømmekalender på din mobiltelefon
Vi får snart en app, «Min renovasjon», for deg som vil ha informa-
sjon om henting av søppel på telefonen. I appen får du informasjon 
om tømmedager, sortering og returpunkter i ditt område. I tillegg 
får du informasjon om betjente/ubetjente miljøstasjoner og informa-
sjon om avfall som ikke er hentet, bytte av eller defekt dunk.
 
Slutt på tømming av bleiedunker fra 1. januar 2020
Dette betyr at siste tømming skjer i første uken i januar. Etter 
dette vil ikke dunken bli tømt av kommunen. Renovasjonen kan hente 
dunken gratis hjemme hos deg ut januar 2020.

Henting av juletrær
Henting av juletrær vil skje i uke 3. Juletreet setter du ut sammen 
med brun dunk, eller ved nedgravd anlegg, for de som har det. Jule-
trærne blir hentet av egen bil fra renovasjonen.

Nytt fra renovasjonen
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Nettsider det er nyttig å kjenne til:

 
Min side/Min eiendom: Her kan du logge deg inn med elektronisk ID 
(ID-porten) og finne registrert informasjon om din eiendom.  
Meld feil: En egen nettside der du kan melde fra om feil på vei, 
park, vann, avløp og renovasjon. Siden blir normalt kun sjekket i 
kommunens åpningstider. Alle akutte situasjoner eller hendelser på 
vann, avløp, vei og park, må derfor meldes til Teknisk drift sin  
døgnåpne vakttelefon, tlf. 908 34 403.

UMS: https://randaberg.servicevarsling.no/. En egen varslingsløsning 
som blir brukt for å kommunisere med innbyggerne; før, under og etter 
uforutsette eller planlagte hendelser. For at ditt telefonnummer skal 
være knyttet til din eiendom, anbefales det å sjekke adressen tele-
fonnummeret er registrert på. Ofte ser vi at arbeidsgiver sin adresse 
er lagt inn. Bruker av telefonen kan derfor gå glipp av viktig infor-
masjon fra kommunen.

 Hentavfall: Tilbud om henting av grovavfall hjemme hos den  
     enkelte. Du kan bestille ordningen via nettsiden www.hent- 
     avfall.no. Der finner du også regler om avfallsordningen.

     www.sortere.no. Sortere.no kan svare på spørsmål om kilde- 
      sortering. Er det vits å kildesortere? Og hva skjer egent- 
      lig med søpla etter du har kildesortert den?

 www.ivar.no. IVAR oppfordrer til gjenbruk og anbefaler alle 
      å levere brukbare gjenstander til Bruktbuå på Forus. Resten  
     av avfallet ditt blir enten gjenvunnet og gjort om til nye  
produkter, eller går til forbrenning og blir til strøm og fjernvarme. 
Matavfallet ditt blir brukt til å lage biogass. Husk også at alt 
avfall som blir levert til IVAR sine gjenvinningsstasjoner, skal være 
i gjennomsiktige sekker. 

  www.holdnorgerent.no. Hold Norge Rent er en ideell foren- 
      ing som arbeider mot forsøpling. Foreningens visjon er et  
       ”Norge uten avfall på avveie”. De arbeider både med å fore-
bygge at avfall kommer på avveie og bidrar til å rydde avfall. Hold 
Norge Rent arrangerer blant annet  
Strandryddedagen, en årlig lands- 
omfattende miljøbegivenhet.   
I tillegg har de en egen rydde- 
portal, med refusjonsordning  
og gratis ryddeutstyr. 
 

Renovasjonen i Randaberg 
kommune ønsker alle innbyggere
en god jul og et godt nytt år!
 


