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I 2021 samlet vi inn nesten 70 000 tonn avfall fra Trondheims innbyggere.  
Noen tror fortsatt at alt blandes og går inn i en stor forbrenningsovn.  
Og at det derfor er lite vits i å sortere. Slik er det ikke.
Sortert avfall går til materialgjenvinning og blir til nye produkter.

Papp- og papir
 Sorteres maskinelt på 

Heggstadmoen før det 
sendes til gjenvinning

 Aviser og magasiner 
sendes til Skogn hvor det 
brukes som råstoff til nye 
papirprodukter

 Pappen sendes til 
Ranheim og blir bl.a. til 
transportemballasje for fisk 
og høytrykkslaminat som 
brukes i fasadeplater på 
bygg

 Drikkekartong sendes  
til Sverige og blir råstoff  
for bl.a. pizza- og  
cornflakes-esker

I 2021 samlet vi inn  
8 221 tonn papp og 
papir

Plastemballasje
 Sendes til fem sorterings-

anlegg i Tyskland, via Grønt 
Punkt

 Kvernes, smeltes og blir til 
f. eks nye plastrør, kontor-
stoler, blomsterpotter, 
paller, møbler, ligge- 
underlag, plastbøtter og 
emballasje

 Rundt 2/3 av all kilde- 
sortert plast går til material-
gjenvinning. Det som ikke 
kan gjenvinnes, går til 
forbrenning og blir til 
fjernvarme

I 2021 samlet vi inn  
2 000 tonn plast- 
emballasje

Ombruk
 Vi tar imot salgbare ting 

på gjenvinningsstasjonen 
på Heggstadmoen

  Varene blir fraktet til 
BrukOm butikk på Nyhavna

  Her blir de sortert, 
vasket, priset og solgt 
videre

I 2021 omsatte BrukOm 
262 tonn brukte varer i 
butikken. Målet for 
2030 er hele 70 tonn i 
uka!

NB: 
Lørdag 
23. april 
er det markedsdag 
på BrukOm, med 
stor auksjon og 
mange aktiviteter.

Hva skjer med avfallet ditt?



Tips for 
å unngå  
matsvinn?  
Se ingenmatåmiste.no

Glass- og  
metallemballasje

 Sendes til Fredrikstad 
hvor råstoffene sorteres fra 
hverandre

 Glasset med høyest 
kvalitet går til glassverk i 
Europa. Det mest finknuste 
glasset brukes til bygge- 
materialer som skumglass 
og isolasjon

 Stålemballasje sendes 
med båt til Mo i Rana og blir 
til nytt armeringsstål

 Aluminiumsemballasjen 
sendes til Tyskland og 
brukes i produksjon av nye 
drikkebokser

I 2021 samlet vi inn  
2 900 tonn glass- og 
metallemballasje

Restavfall
 Blanding av ulike 

materialer. Derfor kan det 
heller ikke brukes til å lage 
nye ting på samme måte 
som renere råstoffer.

 Restavfallet sendes til 
Statkraft Varme på 
Heimdal. Der brennes det 
og blir til energi i et 
fjernvarmesystem som bl.a. 
varmer opp St. Olavs 
hospital, NTNU, Lerkendal 
stadion og Nidarosdomen

I 2021 samlet vi inn  
38 000 tonn restavfall

I 2021 kastet hver enkelt trondhjemmer i snitt 333 kilo avfall.  
Målet frem mot 2030 er å kutte denne mengden med 30-40 kilo i 

året. Da må vi alle endre noen av vanene våre  
og bli enda flinkere på ombruk. 

Er vi klare for det?

Matavfall
 I Trondheim har mat- 

avfallet i mange år gått i 
restavfallet. Det blir det 
snart endring på.

 I løpet av de neste årene 
skal alle i Trondheim 
kildesortere matavfallet 
sitt.

 Rundt 2000 husholdnin-
ger har det siste halvåret 
deltatt i et prøveprosjekt 
for matavfall. I løpet av 
høsten og utover i 2023 
begynner vi å rulle ut 
ordningen til flere. Du får 
beskjed når det er din tur.

Se full oversikt 
over hva som 
skjer med  
avfallet ditt her: 



Slik får 
avfallet 
nytt liv

ÅPNINGSTIDER
Heggstadmoen gjenvinningsstasjon 

og hageavfallsmottaket
Mandag - torsdag kl 7-20

Fredag 07-15
Lørdag  kl 09-15

I påska blir det forskyvning av tømmedager 
og endrede åpningstider. 

Se trv.no

Kundesenter: 917 54 000  
kildesortering@trv.no

BrukOm Nyhavna  
Styrmannsgata 6

Mandag - fredag kl 11-17
Lørdag  kl 10-15

trondheimrenholdsverkwww.trv.notrondheim.renholdsverk

Gir plastavfallet en ny 
sjanse på Nyhavna
Inne på BrukOm, Trondheim Renholdsverks 
store ombrukssenter, har Vincent Gartiser 
etablert seg med eget verksted. Her skaper 
han nye produkter som knotter, karabinkro-
ker og fliser av lokalt plastavfall. Knaggene og 
blomsterpotta på forsiden er laget av utslitte 
handlekurver fra en lokal 
matbutikk.
Les mer om Vincent og 
Utoplast på trv.no/råstoff

Hageavfallsaksjonen

1   Kjøp aksjons-
sekker fra 8.april.  
Utsalgsstedene 
ser du på trv.no 

2   Fyll sekkene med gress, 
løv og kvister.  
NB! Ikke med torv, jord, stein 
og gateoppsop

3   Sett sekkene ved veien 
søndag 8. mai, så henter vi 
dem påfølgende uke. Hage- 
avfall kan også leveres gratis 
på hageavfallsmottaket.

Og husk: Kast aldri hageavfall 
i naturen!

I 2021 tok vi imot 3 000 tonn
hageavfall


