
Takk for at du  
tar vare på fremtiden 

- sammen med oss!

trv.no

Trondheim Renholdsverks kundemagasin, nr. 1  2018

Bli med på  
Strandrydde- 

dagen!

Nedgravd 
avfallsløsning 

Noe for ditt 
borettslag?

Hageavfallsmottaket 
er åpent!

1



Vi har alt å gjenvinne
OL er for lengst over, og vinteren viker for 
våren. Likevel har vi trøndere alt å vinne. 
Eller gjenvinne om du vil. 

Våren er høysesong for opprydding 
i hus og hage. Samtidig er mange 
fortsatt usikre på om innsatsen med 
å kildesortere og levere avfallet riktig 
bidrar positivt til miljøet.

Det kan ikke sies for ofte: summen av 
hvert lille tiltak hver og en av oss gjør 
teller. Avfallet vi sorterer gjenvinnes  
til nye materialer og gjenstander.  
Hvis du gjør ditt, lover vi å gjøre vårt.  
Vi har alt å vinne, og sammen tar vi  
vare på fremtiden.

Vi minner om at alt hageavfall skal leveres 
på hageavfallsmottaket eller omdannes 
til kompost til bruk i egen hage. Hage- 
planter på ville veier er forbudt fordi de 
truer mangfoldet i trøndersk natur ved å 
fortrenge arter som vi ønsker å ta vare på.

Vi gleder oss til storinnrykk fra både 
hageentusiaster og deg som har ryddet 
kjeller og loft for ting du ikke trenger.  
Vi stiller med utvidede åpningstider  
på lørdager og serviceinnstilte med- 
arbeidere, og håper at du stiller med 
bilen full av godt sortert avfall, slik at 
leveringen går raskere.

Og du? Bli med og rydd en strand 5. mai.

Tone Pettersen Olden
Kommunikasjonssjef
Trondheim Renholdsverk

Hageavfallsmottaket  
er åpent!

Her er noen tips på veien:
• Vi tar kun imot gress, løv, kvist, greiner og stammer. 
• Vi tar ikke imot jord, torv, stein, røtter eller grus, siden det  

kan ødelegge kompostkvernen.
• Bringer du hageavfallet i plastsekker, må sekkene tømmes.  

Det finnes en egen container for plastsekkene. 
• Max 3,5 tonn tillatt totalvekt. 
• Møt opp i god tid før mottaket stenger.

Vi står klare for å lage næringsrik kompostjord av 
hageavfallet ditt. Det er som alltid helt gratis å levere.

Husk Hageavfallsaksjonen! 
Vi henter sekkene i uke 19
Sekker til årets hageavfallsaksjon er nå i salg. Se oversikt over 
utsalgssteder på trv.no. Fyll sekkene med gress, kvist og løv og 
sett de fulle sekkene i veikanten senest 6. mai. Sekkene kan  
ikke inneholde torv, grus, stein eller jord. Vi leverer hageavfallet 
til kverning og kompostering. 

NB: Kun aksjonssekker blir tatt med. 

Bli med på Hageavfallsaksjonen 2018
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Ikke dump hageavfall  
i naturen!

Hageavfall i naturen bidrar til spredning  
av svartelistede hageplanter
Mange tror at hageavfall som dumpes i veikanter og 
skogkanter råtner og forsvinner av seg selv. Slik er det 
ikke. Mange planter overlever og kan i verste fall bidra til 
å utkonkurrere sårbare arter. Dette kan føre til at viktig 
biologisk mangfold går tapt. Det skal ikke mer til enn en  
liten bit av en rot eller noen frø fra planten før den slår rot  
og tar knekken på den naturlige floraen. 

Yngleplasser for skadedyr
Villfyllingene er dessuten perfekte yngleplasser for 
skadedyr som rotter og brunsnegler og spredning av 
plantesykdommer. 

Slik leverer du svartelistede planter:
• Pakk svartelistede planter godt inn slik at du  

forhindrer spredning under transport.
• Lever de innpakkede plantene gratis i egen  

container på hageavfallsmottaket.
• Uønskede arter kan også leveres mot betaling på 

gjenvinningsstasjonen som brennbart restavfall.
• Små mengder kan pakkes inn og legges i restavfallet 

hjemme hos deg.

Dette er hageverstingene
De seks verstingene nedenfor utgjør høy eller svært 
høy risiko for trøndersk natur:

Dumping av hageavfall tar knekken på trøndersk natur og er forsøpling  
på lik linje med dumping av annet avfall. Alt hageavfall skal leveres til oss, 
eller omdannes til kompost til bruk i egen hage. 

Kjempespringfrø

Slirekne Hagelupin

Legepestrot

Tromsøpalme / kjempebjørnekjeks
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Unngå å lage kø, sorter før du kommer 
Ca. 200 000 besøkende kommer til Heggstadmoen i løpet 
av et år, og våren er høysesong. Vi oppfordrer derfor alle 
besøkende om å sortere avfallet godt før dere kommer. 
Det gjør besøket raskere, enklere og hyggeligere for alle.

Slik sorterer du i bil og på henger
Det er smart å samle hver avfallstype for seg: alt av elektrisk 
avfall sammen, farlig avfall for seg, emballasjeplast for seg, 
papp for seg osv. Alt som kan leveres gratis bør sist inn i 
bilen, eller øverst på hengeren, siden det leveres først på 
stasjonen. Vil du  være ekstra godt forberedt, kan du 
planlegge besøket og orientere deg om hvor du leverer hva 
på vårt interaktive kart på trv.no. Ta også hensyn til 
vektbalansen på hengeren. 

Bruk blanke sekker
Har du avfall du vil levere i sekk, bruk sekker som er 
gjennomsiktige. Det går raskere, fordi det er enkelt for oss  
å se at du har sortert riktig. Kommer du med "svartsekker", 
må disse åpnes slik at vi kan ta en titt. 

Det du ikke trenger kan andre ha glede av
Heggstadmoen har både egen gratisbutikk, BrukOM og 
mottaksstasjon for Fretex. Vi og miljøet blir glade hvis du 
leverer fine, brukbare  ting du tror kan få nytt liv hos nye 
eiere her.

Spør oss
Vi er her for å hjelpe deg. Ikke nøl med å spørre oss om  
du lurer på noe eller trenger en hjelpende hånd.

Sommersesongen er 
den travleste tiden 
hos oss. Derfor utvider 
vi åpningstidene på 
lørdager i april- 
oktober.
 

Velkommen  
kl 09-15 på 
lørdager

Høysesong betyr

Slik cruiser du 
gjennom Heggstadmoen

lengre åpningstider på lørdager
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Bli med og rydd strandsonen

Strandryddedagen er en nasjonal dugnad hvor Norges 
strandsone ryddes fri for plast og annet avfall. Flere tusen 
små og store frivillige bruker av tiden sin til å gjøre strender, 
fjorder og elver renere og penere. Målet er et søppelfritt 
Norge.

Slik gjør du: 

Vi oppfordrer alle til å bidra til å redusere mengden plast og forsøpling av  
Trondheims strandsone og Nidelva. Bli med på Strandryddedagen lørdag 5. mai.

1. Registrer dugnaden din på holdnorgerent.no.  
På denne ryddeportalen finner du også en oversikt over 
hvilke strender som bør ryddes og hvilke strender som 
allerede er ryddet. Og du kan melde inn strender du vet 
trenger en dugnad.

2. Hent gratis sekker til strandryddedagen på gjen- 
vinningsstasjonen hos Farlig avfall, eller se trv.no for  

andre utleveringssteder. Hvis du har sekker fra før, er det 
selvfølgelig greit å bruke disse, men vi foretrekker at du 
benytter gjennomsiktige sekker.

3. Kontakt Trondheim Renholdsverk for å avtale hentested 
og hentetidspunkt. Kontakt oss på telefon 917 54 000 
(mandag-fredag 08.00-15.30). Vi er behjelpelig med å hente 
avfallet som samles inn, men det forutsetter at hentested og 
tidspunkt er avtalt på forhånd.

4. Rydd området du har registrert.

5. Registrer avfallsmengde og ryddet område på 
holdnorgerent.no
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Havsteintoppen har 
gravd seg ned i tide

Alt avfall samles under bakken, og det eneste som er synlig 
er diskré og elegante innkastsøyler. I tillegg til å gjøre 
nærmiljøet penere og mer miljøvennlig, sikrer løsningen 
svært godt mot brann, den frigjør areal og hindrer skadedyr.

Det beste med løsningen er det du ikke ser
Ved nye, større boligprosjekter i Trondheim, stilles det krav 
om nedgravd avfallsløsning. I Sameiet Havsteintoppen ble 
løsningen derfor etablert allerede i byggefasen.  

Styreleder i sameiet, Morten Korsnes, er godt fornøyd. 
– Å ha avfallet gjemt under jorda frigjør verdifull plass og gir 
oss et rent, estetisk fint og luktfritt utemiljø. I tillegg har 
løsningen god kapasitet. Trafikk fra renovasjonsbiler legger 
vi knapt merke til, sier han.

To typer nedgravde avfallsløsninger
Trondheim Renholdsverk tilbyr to varianter nedgravd 
avfallsløsning. Havsteintoppen har begge.

Trondheim Renholdsverk tilbyr nedgravd avfallsløsning til borettslag, 
sameier, nabolag og velforeninger. Resultatet er, i følge Havsteintoppen, 
et hyggeligere og mer miljøvennlig nærmiljø.

Avfallssug med diskré innkastsøyler
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Nedgravde containere på Havsteintoppen

– Løsningen består av avfallssug for restavfall, og nedgravde 
containere for plast og papir. 

Avfallssug innebærer kort og godt at avfallet transporteres i 
rør under bakken og tømmes et annet sted enn det kastes. 
Nedgravde containere vil si at containeren er senket i 
betongelement under bakkeplan. Ved tømming heises 
containeren opp med kran.

Alle boligselskap og nabolag kan søke
Løsningen på Havsteintoppen var allerede etablert da 
beboerne flyttet inn, men det er fullt mulig for borettslag, 
sameier og nabolag som i dag har avfallsdunker og over- 
flatecontainere å få nedgravd avfallsløsning.

Smart å dele kostnadene med naboene
Siden kapasiteten i løsningen er svært god, kan det være 
smart å dele løsningen med naboene. Nabosamarbeid 
reduserer også investeringskostnadene betraktelig. 
Havsteintoppen deler for eksempel løsning med sameiet 
Catharinas Hage og husstandene i de gamle byggene på 
Havstein gård. – De har hver sine nedkast for restavfall, 
mens sugesystemet er det samme for alle. Plast- og 
papircontainerne er felles, forklarer han.  

– Å samarbeide med naboene er helt problemfritt og kan 
absolutt anbefales, sier Morten, og forteller at løsningen er 
godt likt av beboerne.

Nedgravd avfallsløsning  
i ditt borettslag?
Alle boligselskap og nabolag kan 
etablere nedgravd avfallsløsning.  
Kontakt våre erfarne ingeniører for 
råd, veiledning og/eller uforpliktende 
befaring. 
 

Send e-post til: 
nedgravd@trv.no  
 

Eller ring vårt kundesenter: 
917 54 000

Styreleder i Sameiet Havsteintoppen, Morten Korsnes,  anbefaler 
nedgravd avfallsløsning på det varmeste. Her foran innkastsøyle for 
nedgravd container, som åpnes lett med elektronisk adgangsbrikke.
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ÅPNINGSTIDER – Heggstadmoen gjenvinningsstasjon og hageavfallsmottak  

Mandag–torsdag  07.00 – 20.00
Fredag 07.00 – 15.00
Lørdag  09.00 – 15.00 
 (april - oktober)

Gratisbutikken BrukOM 
Mandag–fredag       07.00 – 15.00

NB: Gjenvinningsstasjonen tar IKKE imot matavfall

Avfall som leveres til gjenvinnings stasjonen må sor- 
teres godt slik at vi får utnyttet ressursene i avfallet 
best mulig.  God sortering sikrer blant annet at vi  
får sendt elektrisk/farlig avfall til riktig behandling. 

Takk for at du sorterer nøye. Det bidrar til et bedre miljø.

UT MED SVARTSEKK
– inn med blanksekk!
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HUSKEREGLER 

• Med gjennomsiktige sekker sparer du tid fordi 
det er enkelt for oss å se om du har sortert riktig.

• Med "svartsekker" må du åpne sekkene slik at vi 
kan ta en titt.

• Usortert eller feilsortert avfall i sekker må  
sorteres ved stasjonen.


