
FULLDISTRIBUSJON

Ta godt vare på hverandre
- og husk også å ta vare på avfallet 
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Trondheim Renholdsverk opplever, som mange andre, redusert bemanning og 
usikre åpningstider som følge av Korona. Vi gjør likevel vårt ytterste for å sikre at  
avfallet ditt hentes som normalt. Å samle inn avfall er vår første og viktigste prioritet. 

For å hindre smittespredning, har vi dessverre vært nødt til å stenge eller begrense 
noen av våre tjenester. På trv.no finner du oversikt over endringene i renovasjons- 
tjenestene i denne spesielle tiden vi er inne i. 

Takk for at du hjelper oss  
å holde avfallsmengden nede 

Kjære kunde

Mer tid hjemme fører til mer avfall, og 
mange av oss opplever at beholdere og 
containere blir fulle. I Trondheim 
Renholdsverk gjør vi vårt ytterste for å 
samle inn alt avfallet, men nå trenger vi 

også din hjelp. Hvis vi alle kildesorterer så 
godt vi kan og tar ansvar for eget avfall, 
unngår vi overfylte beholdere og vi får et 
hyggeligere utemiljø. Takk for innsatsen!
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Dette kan du gjøre for å bidra:
REDUSER RESTAVFALLET OG VÆR NØYE MED KILDESORTERINGEN 
Noe av det viktigste du kan gjøre er å redusere restavfallet. Å unngå 
matsvinn er ett viktig bidrag. God sortering kan også slanke bort mye av 
restavfallet, slik at du unngår overfylling.

LAGRE PLAST OG PAPIR INNE 
Med god sortering kan det bli fullt i plast og papir. Skyll plasten godt for å 
unngå lukt og komprimer papp mest mulig, slik at du kan lagre avfallet 
innendørs inntil det er plass i beholderne.

IKKE SETT AVFALL VED SIDEN AV BEHOLDERNE NÅR DE ER FULLE  
Det tiltrekker seg fugler og skadedyr og forringer utemiljøet. Våre 
renovatører skal også helst slippe å ta i avfallet slik at smittefaren 
reduseres.

SKAL DU PUSSE OPP?  
Slik situasjonen er nå, anbefaler vi at du leier container hos en privat 
aktør. Eller du kan oppbevare avfallet hjemme til vi igjen har normal drift 
ved gjenvinningsstasjonen.

HJELP OSS Å HOLDE DET RYDDIG RUNDT OFFENTLIGE RETURPUNKT 
Vi tømmer returpunktene til faste tider, men situasjonen gjør at  
containerne kan fylles opp fortere enn normalt. Vis hensyn og ikke sett 
avfall utenfor containerne. Lagre papp, plast og annet avfall hjemme til 
det er plass igjen.
 
LAST NED APPEN VÅR 
Den inneholder både tømmeplanen din, varsler om avvik og minner deg 
hver søndag om hvilken type avfall vi henter kommende uke. 
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Vi ønsker alle en god påske!
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