MORGENDAGENS RÅVARER

IRMAT – Interkommunalt Renovasjonselskap i Midt- og
Aust-Telemark, eies av kommunene Hjartdal, Notodden og
Midt-Telemark. Bakgrunnen for etableringen av IRMAT AS
som et interkommunalt selskap var ønske om å videreutvikle
renovasjonssamarbeidet mellom kommunene.
På den måten skal driften av renovasjonstjenesten
rasjonaliseres og kommunene stå sterkere for å møte nye
krav innen avfallshåndtering.

MODERNE FASILITETER
IRMAT har kontorer på Goasholtmyra Miljøpark, og fl
 yttet inn
i nytt administrasjonsbygg høsten 2019. Her finnes r omslige
kontorlokaler, og det er tilrettelagt for møter og u
 ndervisning.
Vi tar gjerne imot besøk fra både skoleklasser og andre grupper
etter forespørsel.

VÅRE VERDIER
RESPEKT – TROVERDIG – FLEKSIBEL – KOMPETANSE

RENOVASJONSLØSNING
IRMAT arbeider for å øke ombruk og materialgjenvinningsgraden. Det er også svært viktig å redusere restavfalls
mengdene. Fra sommeren 2020 har eierkommunene
lik renovasjonsordning. IRMAT henter glass- og metall
emballasje hjemme. Alle abonnentene har 4 dunker på hjul
og plastemballasjesekk. Det skal bli enklere å kildesortere
avfallet.

MORGENDAGENS RÅVARER
Norge ønsker å gjenvinne 65 prosent av alt
kommunalt avfall innen 2035. IRMAT har i dag en
materialgjenvinningsgrad på 41 prosent. Målet for IRMAT
er 65 prosent materialgjenvinningsgrad innen 2025.
For å nå dette målet skal IRMATs abonnenter få hentet
gjenvinnbare fraksjoner oftere. Da vil det bli sjeldnere
henting av restavfallet.

PÅ GJENVINNINGSSTASJONEN
Vi tar imot morgendagens råvarer på gjenvinnings
stasjonene. Restavfallet må leveres i blanke sekker.
Har du ikke blank sekk kan du få kjøpt av oss.
Ta kontakt med p
 ersonalet som gir deg gode
råd om sortering.

NRG AS har i en årrekke utført:
• Innsamling og transport av husholdningsavfall for
Notodden og Hjartdal kommune
• Hytterenovasjon Notodden og Hjartdal kommune
• Transport av Irmat AS sine nedstrømsløsninger
• Containerutleie og transport av avfall for bedrifter i
Notodden og Hjartdal
• Containerutleie og transport av avfall for
privatpersoner
• Kranbiloppdrag
• Transport av sikkerhetsmakuleringsdunker for
Norsk Makulering AS i områdene Notodden, Midtre
og øvre deler av Telemark og deler av Buskerud
• Samarbeid med Norsk Gjenvinning AS – farlig avfall
næringskunder

NRG AS ble stiftet i november 1992. To renovasjonsfirmaer, Pladsen &Helgesen AS og Notodden
Renovasjon slo seg sammen til ett firma.
Disse to firmaene var gamle velrenommerte firmaer
som drev med renovasjon før Notodden fikk
bystatus i 1913 (ca. 1905) og næringsrenovasjon for bla.
«gründerne» Norsk Hydro og Tinfos hvor det i starten
ble benyttet hest og kjerre. Sett i denne sammenheng
er NRG AS et av norges eldste renovasjonsfirmaer.

Merdevegen 12B, 3676 Notodden • Tlf. 35 01 03 76
www.notoddenrenovasjon.no

Kompostbaserte jordprodukter til hagen
eller hyttetaket?

Vår kunnskap bidrar til et

mer verdifullt samfunn
Som en av landets ledende rådgivere innen avfall
og miljø, er Norconsult svært godt rustet til å
hjelpe med framtidsrettede avfallsløsninger.
www.norconsult.no

Les mer på våre nettsider www.gronnvekst.no
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Tlf. 940 98 000 • Håbergveien 44, 3677 Notodden
E-post: post@tekniskva.no

KONTAKT OSS
IRMAT
Postboks 13
Kongsbergveien 411, 3671 Notodden
Tlf: 35 02 76 00
E-post: post@irmat.no
www.irmat.no
Goasholtmyra Miljøpark
Kongsbergveien 411, 3684 Notodden
Telefon: 35 02 76 00

Bauge Entreprenør bygger
nytt administrasjonsbygg
for IRMAT.
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Brenna Miljøstasjon
Bøvegen 273, 3810 Gvarv
Telefon: 35 02 76 00

