
ANDROID 

Gå til Play Butikk og skriv Hallingdal Renovasjon i søkefeltet. Trykk på appen du vil laste ned 

       og trykk                 og godta.   Når den er lastet ned trykker du                                

Da får du fram bilde 1: 

Nå har du to valg: Søke fram eiendommen din etter gateadresse/gb.nr eller din posisjon.  

Dersom du velger gateadresse/gbnr legger du det inn i dette feltet og trykker «søk med oppgitt adresse». Velg riktig 

eiendom/adresse og velg «Lagre». 

Dersom du velger å bruke din posisjon, trykker du på «Finn tømmeplan fra posisjon». Velg riktig eiendom/adresse og velg «Lagre» 

 

Bilde 1      

     

Dersom du bor på Flå må du sette «Flå» inn i feltet for eiendom og så velge «Flå-tømmeoversikt» fram til vi får alle eiendommer inn i 

våre register. Det samme gjelder abonnenter i Krødsherad kommune. Du må skrive «Krødsherad» i feltet for eiendom og så velge 

«Krødsherad tømmeplan». Du må nå velge om du har tømming på mandag eller på onsdag og huke av for riktig dag. 

VARSLING: 

Dersom du ønsker varsling om hvilken fraksjon som skal tømmes kan du trykke på «påminnelse» nederst på siden. Kryss av i 

boksen «påminnelse av/på» , velg deretter tid for påminnelse. Forhåndsinnstilling er dagen før kl. 18. Ønsker du et annet tidspunkt 

velger du ønsket tidspunkt. Avslutt med «Lagre»   

   

INSTALLER 

 

ÅPNE 

 



 

For flere valg/mere informasjon trykk på menyen (de tre prikkene) nederst på skjermbilde og du vil få opp dette bilde: 

. 

Sortere.no: Kan være til hjelp dersom du lurer på hvordan du skal sortere forskjellige typer avfall. 

Kontakt: Her finner du vårt telefonnummer og epostadresse dersom du trenger og kontakte oss. 

Lokale avfallsmottak: Adresser og åpningstider til alle våre lokale mottak i Hallingdal og Krødsherad. 

Video: Ikke tatt i bruk. 

Slett planer: Slette din eiendom/adresse fra App’en. 

Påminnelse: Brukes om du vil endre tidspunkt for påminnelse om tømming 

SEND TILBAKEMELDING: 

Dersom du ønsker å sende oss en tilbakemelding fra App’en, må du stå inne på «Mine tømmeplaner» og trykke på din adresse. Da 

vil du få opp de nærmest planlagte tømmingene på din adresse. Hvis du nå trykker på menyen (tre prikker) nederst på siden vil du få 

opp et valg som heter «Send tilbakemelding». Her kan du sende oss melding om dunkene din ikke er tømt eller om dunken din har 

blitt ødelagt.    

     

 

 


