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HVORDAN DU BRUKER 
HÅRSPRAYEN ER OPP TIL DEG
HVOR DU KASTER SPRAYBOKSEN ANGÅR OSS ALLE

Avfall er

Informasjon til husstandene i Trondheim



Leverer du ditt miljøfarlige avfall riktig?
De siste ti årene er mengden miljøfarlig 
avfall doblet. Lyspærer, malingsspann, bat
terier, mobiltelefoner og ledninger innehol
der giftige stoffer og skal sorteres. 

Farlig avfall er nettopp det – farlig – når det 
kastes feil. Det finnes miljøgifter i mange av 
produktene vi bruker i hverdagen, og kan
skje i mer enn du tror. Blinkesko, elektriske 
duppedingser og hylende brannbiler ser 
ufarlige ut, og i vanlig bruk er de ikke far
lige for miljøet. Men i det tingene kastes feil 
kan farlige miljøgifter lekke ut. Det er derfor  
viktig å kaste det miljøfarlige avfallet riktig.  
Heldigvis er det veldig enkelt.

 

Alt av småelektriske produkter, lyspærer og 
batterier kan leveres inn der du kjøpte det. 
Renholdsverket har også gode ordninger 
for innlevering. På side 5 ser du en over
sikt over hvor du kan levere det miljø farlige 
avfallet ditt.

Å levere miljøfarlig avfall til riktig gjenvin
ning er blant de viktigste tiltakene vi som 
individer gjør for miljøet. God samvittighet 
kommer som en bonus! 

 

Tone Pettersen Olden
Kommunikasjonssjef

Hvordan du kaster  
ditt miljøfarlige avfall  
angår oss alle
I hele 2014 har vi en nasjonal kampanje som fokuserer på  
miljøfarligavfall.Kanskjehardusettreklamefilmenmed 
mannen som danser til blinkende lyspærer, og leverer de  
ødelagte  pærene til gjenvinning i butikk? Budskapet vårt  
er: du kan gjøre hva du vil med tingene dine, så lenge du  
kaster dem riktig.   

Miljøfarlig avfall er først farlig når du 
kaster det feil! Når vi vet at det hvert år 
kastes over 60 000 tonn farlig avfall feil 
på landsbasis, er det grunn til bekymring. 
Særlig med tanke på at det ikke skal mer 
enn én teskje kvikksølv til for å forurense 
en middels stor innsjø. Kvikksølv finnes i 
lyspærer, røykvarslere, enkelte batterier 
og i termometre. 

Mye små elektrisk avfall kastes feil i 
rest avfallet. Av alle lyspærene og mobil

telefonene vi kjøper, leveres bare rundt  
10 % til gjenvinning. Den gode nyheten  er 
at det er enkelt å levere miljøfarlig avfall 
riktig. I denne utgaven av Råstoff skal 
du få vite hva som er miljøfarlig avfall og 
hvordan du kan kvitte deg med det på en 
miljøvennlig måte.

Er du i tvil om noe er miljøfarlig eller ikke, 
eller lurer på hvor nærmeste leverings punkt 
for farlig avfall er, gå inn på 
renholdsverket.no.

Les mer på 
www.renholdsverket.no 

Foto: Ingrid Loeng
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Elektriske leker, lyspærer, kabler og ledninger 
- miljøgifter finnes i mer enn du tror. Husk å sortere riktig.

Lyspærer, spraybokser, batterier og småelektronikk 
- miljøgifter finnes i mer enn du tror. Husk å sortere riktig. Spraybokser, batterier, maling og løsemidler 

- miljøgifter finnes i mer enn du tror. Husk å sortere riktig.



Hva er miljøfarlig avfall? 

BATTERIDREVNE LEKER

KLORIN OG  
TOALETTRENS

MALING, LAKK OG 
LØSEMIDLER

HÅRSPRAYBOKSER O.L.

SMÅELEKTRISK OG 
LEDNIGNER

BATTERIER

MOBILTELEFON/LADER BLINKESKO

LYSPÆRER OG 
LYSSTOFFRØR

Miljøfarligavfallinneholderstoffersomkvikksølv,bly,løsemidler,flammehemmereogftalater.Slikestofferer
svært giftige for miljøet, mennesker og dyr. Derfor er det viktig å kaste miljøfarlig avfall riktig slik at de farlige 
stoffene ikke kommer på avveie. I tillegg kan mye av materialene i miljøfarlig avfall gjenvinnes og dermed  
oppnårvienekstramiljøgevinst.Faktiskfinnesdetogsågullogandredyrebaremetallersomtasutav 
mobiltelefoner og brukes på nytt.

NB! Sprøyter og gamle/ubrukte medisiner leveres til apotek.
Ammunisjon, fyrverkeri og sprengstoff skal leveres til politiet.
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#2

Enkelt: 
Slik blir du kvitt det miljøfarlige avfallet gratis på 1-2-3 – og 4!

#1

#2

#3

#4

I butikk
Butikker plikter å ta imot varer de selv selger. Det vil 
si at du kan levere inn brukte lyspærer, lysstoffrør 
og batterier der du vanligvis kjøper  
dem. Det samme gjelder  
småelektriske produkter som 
hårfønere, barbermaskiner,  
stavmiksere o.l., samt hvite-  
og brunevarer.

Den røde boksen
Alle husstander skal ha en rød boks for miljøfarlig 
avfall. Den røde boksen blir tømt to ganger i året,  
og du får varsel fra oss i Renholds-
verket et par dager før henting.  
Mangler du rødboks, kontakt vårt  
kundesenter på tlf. 72 54 05 40

Miljøstasjon
Har du større mengder miljøfarlig avfall du vil bli kvitt 
er miljøstasjonene et godt alternativ. I Trondheim 
kommunefinnesnimiljøstasjoner 
hvor du kan levere farlig avfall.  
Finn din nærmeste på  
www.renholdsverket.no 

Heggstadmoen  
gjenvinningsstasjon
Du kan også ta med større mengder 
miljøfarlig avfall direkte til vårt 
mottak på Heggstadmoen.  
Her tar våre med arbeidere  
imot avfallet.

Foto: R
onny D

anielsen

5



Ufarliggjøreren 
Han tar i mot gift og skadelige stoffer, og gjør farlig avfall ufarlig.  
Som ansatt i Renholdsverkets avdeling for farlig avfall er Stein  
ansvarlig for at verken mennesker, dyr eller miljøet tar skade av  
alt det farlige som kastes i Trondheim.

Hva er miljøfarlig avfall? 
Miljøfarlig avfall er i hovedsak alle pro
dukter som inneholder helsefarlige og 
miljø skadelige stoffer og gasser.

Hva er det mest vanlige miljøfarlige 
avfallet som kastes feil i restavfallet? 
Småelektriske produkter troner øverst. Alt 
som går på strøm og batteri skal kastes 
som farlig avfall. Ellers er det spraybokser, 
lyspærer og batterier som folk oftest kaster 
feil i restavfallet. 

Er det noe vi tror er miljøfarlig avfall,
men som ikke er det? 
Frityrolje og matolje er ikke farlig avfall. 
Men ikke skyll det ut i vasken! Da tetter du 
den. Hell det over i en flaske, og kast det 
i restavfallet. Vær også oppmerksom på 
at sprøytespisser skal leveres til apotek.

Hva med batterier? Er det noen batterier 
som kan kastes i restavfallet?
Nei, alle batterier er farlig avfall. Tidligere 
kunne enkelte batterier kastes i restavfallet, 
men nå er alle batterier innsamlingspliktige 
og skal altså behandles som miljøfarlig avfall! 

Hva skjer med det miljøfarlige avfallet 
som blir levert inn? 
Avfallet blir sortert for hånd i ca. 70 ulike 
avfallstyper. Det meste går til forbrenning i 
spesielle forbrenningsanlegg, og det som 
ikke er nedbrytbart blir deponert, blant 
annet på Langøya. Metall og gjenvinnbar 
plast går til gjenvinning av nye produkter.

Hva skjer hvis miljøfarlig avfall havner i 
restavfallet?
Da ender det miljøfarlige avfallet i forbren
ningen med vanlig restavfall. Miljøgiftene 
blir dermed ikke fanget opp, men slipper 
ut i luften og kan skade mennesker, dyr 
og miljøet. Blant annet er drivgassen fra 
spraybokser svært skadelig for ozonlaget, 
og kvikksølv kan skade nervesystemet og 
nyrene til oss mennesker. 

Har du noen tips til hvordan vi kan bli
flinkeretilåkastemiljøfarligavfallriktig? 
Det er viktig å gjøre det enkelt for deg selv. 
Sett en mindre boks under kjøkkenbenken, 
så har du et sted å kaste lyspærer og  
batterier. Når den er full, kan du legge alt i  
rødboksen. 

Hva gjør jeg hvis jeg er 
usikker på om noe er 
miljøfarlig avfall?
Da går du inn på 
renholdsverket.no og klikker 
på «sortere». Ønsker du å lese 
mer om miljøfarlig avfall, gå 
inn på erdetfarlig.no eller 
sortere.no. Det er veldig 
gode sider hvor du har 
lektyre for hele påsken! 

Erfolkflinketilåkaste
miljøfarlig avfall riktig?
Folk i Trondheim er flinke til 
å sortere, men mange kan bli 
enda bedre. Flinke er også vi 
som jobber her, vi sorterte i fjor 
ca. 20 tonn småbatterier i seks 
forskjellige kategorier for hånd. 
Det er mange batterier det! 
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Renholdsverkets 
AVFALLS TAXI

Stein anbefaler:

Har du mye avfall eller andre store 
gjenstander som du ikke klarer å 
kaste selv, kan du ringe til avfalls-
taxien. Da blir avfallet hentet for deg 
for en billig penge. Taxien henter 
opptil 300 kg.  

Bestill avfallstaxi  
på tlf. 917 54 000

Visste du at:
 
KVIKKSØLV finnes i bl.a. lysstoffrør, 
sparepærer, batterier og termometre. 
Kvikksølv er svært giftig for mennesker 
og dyr, og kan føre til skader på nerve
system og nyrer. 

BROMERTE FLAMMEHEMMERE
finnes i el-avfall og isolasjons materialer, 
og brytes svært sakte ned i naturen. 
Disse stoffene kan bl.a. være hormon
forstyrrende og redusere fruktbarheten. 

FTALATER (DEHP) brukes hoved
saklig som mykgjørere i plast, og finnes 
i mange produkter vi bruker til daglig, 
bl.a. ledninger og i enkelte gummisko. 
DEHP er giftig, og kan skade evnen til  
å få barn og føre til fosterskader.

KADMIUM finnes i batterier, plast-
produkter, keramikk, kunstfarger, 
bunnstoff, kunstgjødsel og farget glass. 
Kadmium er kreftfremkallende, og selv 
små mengder kan skade lever, lunger, 
nyrer og skjelett. 
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RÅSTOFF  kundeblad fra

Redaktør: Tone Pettersen Olden | Opplag: 85.300 
Distribusjon: Trondheim kommune 
Foto: Live Schille, loop.no | Tekst og layout: Tibe T Reklamebyrå
Trykk: 07 Media | Papir: Cocoon Offset 100 % resirkulert papir

Kundesenter: 72 54 05 40, kildesortering@renholdsverket.no
Besøksadr.: Tempevn 25 | Postadr.: Postmottak, 7004 Trondheim
Kontortid: mandag – fredag kl 08.00–15.30
Renholdsverkets avfallstaxi: 917 54 000
Web: renholdsverket.no | facebook.com/renholdsverket

Åpningstider: 
Heggstadmoen gjenvinningsstasjon  
og hageavfallsmottak (fra 1. april) 

Mandag–torsdag  07.00– 20.00
Fredag 07.00– 15.00
Lørdag  10.00– 14.00
ONSDAG 16. APRIL 07.00–11.00 
PÅSKEAFTEN  STENGT

Se www.renholdsverket.no for hva som kan  
leveres ved gjenvinningsstasjonen. 
NB: IKKE matavfall. 
Gjenvinningstasjonen tlf. 952 63 897

GRATIS
M/GEBYR

HAGEAVFALLET  
KASTER DU HOS OSS
Hageavfallsmottaket åpner 1. april, og nå 
er tiden ypperlig for å beskjære bærbusker 
og andre buskvekster.

Et par ting må du huske på:

• Avfallet blir kvernet og må derfor ikke 
inneholde steiner, trestammer og 
større greiner (maks 15 cm i diameter)

• Plastsekker med hageavfall må 
tømmes ved levering

• Møt opp i god tid før mottaket stenger 
for dagen

HVA KAN DU OM MILJØFARLIG AVFALL? 
 
Delta i vår store Facebook-konkurranse:  
Noenharglemtåsorteresøpla!Hjelpossåfinnedetfarligeavfallet, 
og bli med i trekningen av en kinosal. Filmen velger du selv ut i fra det 
gjeldendekinoprogrammet,medunntakavpremiererog3D-filmer,og
du kan ta med deg opptil 35 venner. Vinneren trekkes 25. april. 

Gå inn på vår Facebookside:  
www.facebook.com/renholdsverket

Konkurranse:

VINN EN KINOSAL!

Se hele  
bildet på vår  
Facebook-

side

Verdi kr 5000,-


