
Viktig informasjon  
til deg som skal delta  
i pilotprosjektet 
KILDESORTERING  
AV MATAVFALL

Sorteringstips 
For å lykkes med kildesorteringen er det viktig med gode vaner. Gode vaner starter med et  

godt system. Har alle typer avfall sin faste plass, går sorteringen (nesten) av seg selv. Lag et  

sorteringssystem som passer for ditt kjøkken, så slipper du å tråkke i salaten. Eller i matavfallet. 

 
Slik får du SYSTEM PÅ KJØKKENET
 

Start med å finne fem «søppelbøtter» du kan kildesortere i.  

Du kan bruke bokser, bærenett, kurver eller esker. Prøv deg frem og se hva som passer for deg.

En «søppelbøtte» til:

Slik unngår du LUKT OG SØL
 · Bruk gjerne en luftet kurv til posen, i stedet for en tett bøtte 

 · Ikke bruk lokk på tette bøtter

 · Legg gjerne litt tørkepapir i bunnen av posen. Brukt tørkepapir skal også kastes i matavfall.  

Det bidrar til å suge opp fuktighet 

 · Bytt pose regelmessig

 · Unngå matavfall med mye væske.  

F.eks. sil av væske på suppe – og lapskausrester før du kaster det

Matavfall Restavfall Plastemballasje Papp/papir Glass- og  
metallemballasje

kildesortering@trv.no

Tlf: 917 54 000

Har du spørsmål?  

Kontakt oss på  

telefon eller mail



Nå får du endelig sortere  
matavfall i Trondheim!

Trondheim Renholdsverk planlegger kildesortering 
av matavfall for alle innbyggerne i kommunen. Dette 
er noe mange har etterspurt og ventet på. Men før vi 
kan rulle ut ordningen i stor skala, vil vi teste hvilke 
løsninger som fungerer best. Ditt nabolag er valgt ut 
til å teste en av de aktuelle løsningene. 
 
Etter testperioden vil vi vurdere brukeropplevelse, 
utsorteringsgrad, renovatørenes tilbakemelding 
og kostnadsnivå. Du får en unik mulighet til å si din 
mening om innsamlingsløsningen du og ditt nabolag 
tester. Til slutt er det en helhetsvurdering som avgjør 
hvilken innsamlingsløsning som blir valgt. 

Matavfallet du kildesorterer blir gjenvunnet til 
biogass og gjødsel.

OBS: Det er viktig at du sorterer ALT  
matavfall, slik at vi får et riktigst mulig 
testresultat. Bruk vedlagte sorteringsliste 
for matavfall (ikke sortere.no) 

Du skal levere alt avfall til et samlepunkt.  
Hvert samlepunkt har alle avfallstyper:
 · Matavfall
 · Restavfall
 · Plastemballasje
 · Papp og papir
 · Glass- og metallemballasje

Restavfallsbeholderen blir plombert og kan 
ikke brukes i perioden prosjektet pågår.

PILOT ILA
Samlepunkt med alle avfallstyper

TESTPERIOD E

Oktober 2021 - 
juni 2022

1

2

MATAVFALL

MATAVFALL

RESTAVFALL PLASTEMBALLASJE PAPP- &  
PAPIR

GLASS- &  
METALLEMBALLASJE

Samlepunkt alle avfallstyper

Restavfall O. J. Høyems vei

Samlepunkt mat, papp & papir, plastembalasje,  
glass- & metallembalasje O. J. Høyems vei

Slik blir testperioden for deg

Mangler du poser? 
Se trv.no/kildesortering-av-matavfall/ eller scan


