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Takk for at du tar vare på byen - sammen med oss!

Kundesenter: 917 54 000   
kildesortering@trv.noFor åpningstider, se trv.no

Slik tar du grep...

Fra bruk-og-kast til sirkulær
I mange år har vi dyrket et bruk-og-kast-samfunn som stadig krever flere ressurser. 

Det kalles en lineær økonomi. Nå krever naturen at vi tenker råstoffer, resirkulering og 
bærekraft i alt vi gjør - både som produsenter, bransjer og som individer.

I det grønne skiftet er den sirkulære økonomien en nøkkel. 
 Råstoffene må få bli i kretsløpet, med minst mulig bruk av ekstra ressurser.  

Så kjøp kvalitet og reparerer, oppgraderer og tenk ombruk!  
Deretter kan materialene få bli til nye ting. Denne utgaven av Råstoff skal vise 
deg at det du gjør har betydning for fremtiden. Vi i Trondheim Renholdsverk 

er med på laget, og vi skal være en pådriver for den sirkulære økonomien.

Vi håper du har fått inspirasjon til hvordan du kan ta flere av de gode valgene.



4.  Energiutnyttelse 
– det usorterte blir energi!

 Restavfallet kjører vi til forbrenning.  
    Det blir til fjernvarme

5. Deponi  
- trygg oppbevaring av siste rest

 Deponiene beskytter naturen mot miljø- 
   gifter, forurensede masser og annet som 
   må ut av kretsløpet

Lær mer om hvordan du tar grep og blir mer sirkulær, 
og hva som skjer med det du kildesorterer:

Visste du at?
32% av Trondheims avfall ombrukes 
og materialgjenvinnes i dag. Innen 
2035 skal tallet være 70%. Det krever 
nye vaner av oss alle!

1. Avfallsreduksjon  - lag mindre avfall
 Planlegg innkjøp, spis opp maten
 Kutt engangsprodukter og unødig emballasje
 Bruk det du har, tenk kreativt
 Ta vare på tingene, reparer og finn reservedeler
 Velg bærekraftige gaver, gjerne opplevelser
 Kjøp produkter som varer lenge

2. Ombruk  - del, lei, lån, fiks og kjøp bruk 
 Lei og lån når du kan
 Del verktøy med en venn
 Kjøp det du trenger brukt
 Sy om og fiks klær du har
 Gi bort/selg det du ikke trenger 
 Forny utseendet på det du har
 Arranger byttekvelder

3. Sortering og gjenvinning   
- du kildesorter, vi gjenvinner

 Kildesorter det som kan kildesorteres
 Kjør større avfall på gjenvinningsstasjonen
 Kast hageavfallet på hageavfallsmottaket
 Bruk rødboksen til farlig avfall, eller lever i butikk
 Velg varer som lar seg kildesortere

Vi må tenke nytt om råstoffene vi omgir oss med 
Det gjelder alle – også for oss i Trondheim. Denne utgaven av Råstoff har  
ressurspyramiden som tema. Illustrasjonene er av kunstner Linnèa Johansson. 

Ressurspyramiden viser oss at det aller beste er å ikke lage avfall. Nest best er 
det å ombruke, som igjen er bedre enn å sortere materialene for å lage nye ting. 
De viktigste valgene tar du. Sammen kommer vi oss oppover i pyramiden!

Her er våre tips til hvordan du kan ta grep:


