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Nye tømmedatoer 
fra 28. september
Fra 28. september endres dagene hvor vi henter  
avfallet ditt. De nye datoene ligger automatisk inne 
i appen Min Renovasjon og sms-tjenesten, slik at 
du får riktig varsel der. Har du skrevet ut tømme- 
kalender fra www.sirkula.no, ber vi deg om å skrive 
ut en ny tømmekalender med riktige tømmedager.

Er du blant dem som tidligere har bedt om å få tilsendt tømme- 
kalender i posten, får du den tilsendt før 28. september. 

Årsaken til at det blir nye datoer, er at det har vært en 
større omlegging i Ringsaker i år. Innbyggerne i Ringsaker 
har fått endret henteavstand. Avstanden er endret fra 30 til 
3 meter fra vegen, mer likt det som er i Stange, Hamar og 
Løten kommune. Endringen gjør at Sirkula kan kjøre rute-
ne hvor vi samler inn avfall mer effektivt. 

Vi vil fortsatt hente matavfall hver 2. uke, restavfall, papir 
og plastemballasje hver 4. uke og emballasje av glass- og 
metall hver 8. uke. 

I overgangen til nye ruter vil 
man oppleve en forskyving av 
tømmedager
Omlegging av tømmeruter gjør at noen får kortere 
og noen får lengre intervall enn normalt mellom 
tømmingene i en overgangsperiode. Dersom du får 
lengre tidsintervall, og beholderen blir full, kan du 
ved første tømming av en avfallstype i oktober og  
november sette ut en ekstra, gjennomsiktig avfallssekk. 

Knyt sekken godt igjen og merk den tydelig (klistre 
eller knyt fast lapp) med hva slags avfall som er i; en-
ten PAPIR, MAT, REST eller GLASS.  Det er viktig at 
ekstrasekken inneholder kun den avfallstypen den er 
merket med. Sekken settes ved siden av beholderne  
når du har tømming av den aktuelle avfallstypen. 
Denne ordningen gjelder kun ved første tømming 
av hver avfallstype fra 28. september. Dersom du får 
fulle beholdere senere, ta kontakt med Sirkula for 
eventuelt bytte av beholderstørrelse. 

På tømmedag vil det være til stor hjelp for renova- 
tøren dersom beholderne står med håndtaket fram.

Du kan sette fram flere sekker med plastemballasje 
ved alle tømminger av plast. Sekken med plast- 
emballasje skal settes på samme sted som beholderne 
på tømmedag. Husk at plastsekken skal være knyttet 
igjen. På denne måten reduserer man forsøpling. 
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Endringer på tømmedager og hentefrekvens etter jul
Bevegelige helligdager gir ofte utfor-
dringer i forhold til å få samlet inn 
avfall til avtalt tid. Sirkula har derfor 
utarbeidet en ny modell for tømming 
av beholdere i forbindelse med hel-
ligdager som havner på en hverdag. 
Dette innebærer at henting av avfall 
forskyves like mange hverdager som 
antall helligdager. I jula 2020 er det to 
helligdager som havner på en hver-

dag (1. juledag og 1. nyttårsdag som 
begge er på en fredag). Dette vil med-
føre at alle får forskjøvet tømming av 
avfall med to dager. Dersom du har 
tømming av mat- og restavfall tirsdag 
22. desember, vil neste tømmedag 
bli torsdag 21. januar. Deretter har 
du tømming av mat- og restavfall på 
torsdager helt fram til neste bevegelige 
helligdag (skjærtorsdag, langfredag og 

andre påskedag). Da forskyves tøm-
mingen med tre dager. Det samme 
skjer på helligdagene i mai/juni.

Med appen Min Renovasjon og 
sms-varsling får du som vanlig  
varsel kvelden før tømming.  
Tømmekalenderen for 2021 kan  
skrives ut fra www.sirkula.no fra  
midten av desember.

Når har jeg avfallstømming? 

Få varsel via appen «Min Renovasjon»
«Min Renovasjon» er en gratis app for smarttelefoner og nettbrett, som 
gir deg varsel om tømmedag. Du finner «Min Renovasjon» i App Store 
(iPhone) eller Google Play/Play Butikk (An droid). 
Last ned appen. Velg sted/kommune. Skriv inn adressen din. Huk av for 
varsling og velg når du vil ha varselet. 

Mistet varsel i appen? 
Ulike mobilmodeller og oppgraderinger på mobilen, gjør at varselet  
om tømming kan endres. Har du mistet varselet, forsøk å avinnstallere 
appen, og installere den på nytt. 
Sjekk også at du har tillatt/slått på varsler fra «Min Renovasjon», og at 
evt. batteri/strøm sparingsfunksjon ikke setter appen «Min Renovasjon»  
i dvale, eller skrur den av.


