
Hei Klæbu,
her kommer vi!



TRV er klar til innsats
Fra nyttår overtar vi i Trondheim Renholdsverk renovasjonen for husholdningene 

i Klæbu kommune. Det gleder vi oss til. Mange av dere kjenner sikkert til 
gjenvinningsstasjonen og hageavfallsmottaket vårt på Heggstadmoen 

fra før, og for de fleste vil ikke overgangen bli veldig stor.

Den største forandringen er at dere nå får en egen dunk/container for 
plastemballasje og en rød boks for farlig avfall, på lik linje med innbyggerne 

i Trondheim. Noen har ønsket seg et bedre innsamlingssystem for disse 
avfallstypene, mens andre vil oppleve dette som uvant, og enkelte vil kanskje 

ergre seg over at søppelskuret blir for lite. Det har vi forståelse for. 
Samtidig tror vi at den nye ordningen vil gi økt utsortering  

av plast og farlig avfall – til beste for miljøet.
 

Ønsker du å komme i kontakt med oss, kan du ringe kundesenteret på 
tlf. 917 54 000 eller sende e-post til kildesortering@trv.no

God jul – vi sees i det nye året!

Egen dunk for plastemballasje
Fra nyttår skal all ren plastemballasje kastes i egen  
dunk/container. På sikt kan dette føre til at mengden 
restavfall minker, og at andelen plast som sendes til 
gjenvinning av nye plastprodukter øker.

Dunkene og containerne vil være på plass før nyttår. 
Plastavfallet hentes hver åttende uke.

Rød boks for farlig avfall 

Alle husstander får i løpet av desember/januar tildelt 
en rød boks for farlig avfall samt småelektrisk avfall. Vi 
henter boksen to ganger i året.

Du får beskjed om hentetidspunkt via SMS. For å sjekke 
eller endre telefonnummeret du er oppført med, gå inn 
på servicevarsling.no og klikk på «Sjekk din oppføring».

 

Tømmeplan på nett  
og mobil
Last ned appen Tømmeplan Trondheim 
Renholdsverk fra App Store eller Google  
Play, og få varsel om hvilken avfallstype  
som tømmes kommende uke.

Tømmeplanen finner du også på våre 
nettsider. Ønsker du å få tilsendt 
tømmeplanen på papir, tar du kontakt  
med vårt kundesenter.

OBS: Vær forberedt på at avfallet kan bli 
hentet på en annen ukedag enn du er vant til.

Mer informasjon  
på trv.no
På trv.no har vi samlet alt av informasjon  
om våre produkter og tjenester.  
Vi oppfordrer alle til å ta en titt og bli 
litt bedre kjent med oss. 



Kundesenter: 917 54 000, kildesortering@trv.no
Besøksadr.: Heggstadmoen 53 | Postadr.: P.b. 2380 Torgarden, 7004 Trondheim
Kontortid: mandag – fredag kl 08.00–15.30
Web: trv.no | facebook.com/trondheim.renholdsverk

Juletreinnsamling 
For deg som har beholdere: Sett juletreet ved 
avfallsbeholderne dine. Trærne blir hentet ved  
første restavfallstømming. 
 

For deg som har containere: Sett juletreet ved en 
egnet oppsamlingsplass i nærheten av containerne 
søndag 14. januar. Trærne hentes i uke 3. 
OBS! Trærne må ikke stå inntil containerne da det 
skaper problemer ved tømming.  



Takk for oss!
 

Envina har lagt stor ære i å samle 
inn avfallet fra innbyggerne i Klæbu 

på en god måte, og vi bestreber 
oss på at overgangen til Trondheim 
Renholdsverk skal gå så knirkefritt 

som mulig når de overtar 
stafettpinnen fra nyttår.

Har du spørsmål til Envina, ta gjerne 
kontakt med oss på  tlf. 72 85 35 60 

eller e-post: post@envina.no

Takk for samarbeidet, 
og riktig god jul!

Hilsen fra oss i




