
Min Renovasjon er en app for smarttelefoner Appen viser tømmekalender, sorteringsinformasjon, 

returpunkt og åpningstider for gjenvinningsstasjonene. App’en gir en påminnelse når avfallet blir 

hentet. 

 

Appen er gratis. 

Bruksanvisning 
 

Last ned Min Renovasjon-appen gratis ved å trykke på en av disse linkene: 

Android 

iPhone 

iPad 

• App’en Min Renovasjon har fire hovedfunksjoner: 
- Tømmekalender 
- Sorteringsinformasjon 
- Returpunkt 
- Gjenvinningsstasjon 

 
Nedenfor beskrives det steg for steg hvordan man legger inn adresse for å få opp informasjon i 
appen. Får du beskjed om at appen vil sende deg push-varsel, må du godta dette for å kunne bruke 
varslinga i app’en. 

 Slik bruker du App’en Min Renovasjon 

https://play.google.com/store/apps/details?id=no.norkart.komtek.renovasjon.client&hl=no
https://itunes.apple.com/no/app/min-renovasjon/id606138819?mt=8
https://itunes.apple.com/no/app/min-renovasjon/id606138819?mt=8


 



Steg 1 

Når app’en starter kommer du til startskjermen som vist på bildet. 

Klikk på det grønne pluss-tegnet for å velge kommune. 

Du kan bestille varsling til flere adresser, om du har behov for det. 

 



 



Steg 2 

Velg kommunen du bo i, lista er alfabetisk. 



 



 



Steg 3 

Skriv inn gateadresse eller gårds- og bruksnummer. Gårds- og bruksnummer skriver du slik: 25/248 
(gårdsnummer først). Gårds- og bruksnummer brukes bare der det ikke er offentlig adresse.  

Hvis du får offentlig adresse må du velge varsling på nytt. 

Klikk søk.  
 
Finner du din adresse, trykker du på denne. 

Finner du ikke din adresse, kan du velge en anna adresse som har henting av avfall samme dager som 
deg (naboadresser). Ta eventuelt kontakt med Reno-Vest så vil vi hjelpe deg. 

Steg 4 

Her er oversikten over innholdet i app’en. 

❖ Tømmekalender viser de to neste hentingene på oppgitt adresse. Her velger du også tidspunkt 
for når du ønsker å bli varslet.  

❖ Sortering viser sorteringsinformasjon. 
❖ Returpunkt viser kart med glass- og metallcontainere i området (kan zoomes inn og ut) 
❖ Gjenvinningsstasjonene viser åpningstidene, og prisliste når du har brukt opp kvoten på Reno-

Vest-kortet. 



. 



 

Steg 5 

For å legge til ei varsling må app’en ha tillatelse til å sende push-varsel. 

Velg at du vil ha varsling dagen før, og velg det klokkeslettet som passer best for. Merk at det kan 
være lurt å oppdatere app’en til nyeste versjon, slik at varslingen fungerer optimalt. App’en er også 
avhengig av at man har slått på mobildata eller være på trådløst nett på varslingstidspunktet for at 
det skal fungere.   

Har du Samsung-telefon og ikke får varsling? 

❖ Velg innstillinger 
❖ Gå inn på app’er 
❖ Velg Min Renovasjon 
❖ Velg tillat varsler 



Oppdater app’en 

Dersom du har problem med app’en, kan du forsøke å slette den, og laste inn på nytt. 

 


