
kommer vi og henter boksen med 

Farlig avfall 

Sprøyter og skalpeller 
skal IKKE legges i boksen.

Boksen plasseres ved 
de andre avfallsbeholderne 
senest kl 08.00 på hentedagen.



Småelektrisk = Avfall som 
det har gått strøm igjennom

Vi tar ansvar!

Ikke hjemme på hentedagen?
Farlig avfall kan leveres hos Trondheim Renholdsverk AS i Tempeveien 25, på gjenvinningsstasjonen på 

Hegstadmoen eller på en av våre stasjoner for farlig avfall. Disse er som oftest lokalisert til større bensinstasjoner.

Spørsmål vedrørende henting – ring 952 63 533

Småelektrisk avfall som mobiltelefoner, 
klokkeradioer, fønere, elektriske tann-
børster o.l. inneholder skadelige stoffer. 
Artiklene skal leveres som Farlig avfall 
i den røde boksen. (Kan også leveres i 
butikk som forhandler varen og på 
gjenvinningsstasjonen på 
Hegstadmoen).

Avfall som legges i den røde 
boksen leveres til godkjent mottak 
og blir behandlet forsvarlig.
Farlig avfall (tidligere kalt spesialavfall), 
er avfall som ved uforsvarlig håndtering 
kan føre til alvorlig forurensning og 
skade naturen, dyr og mennesker.



   
 R

åd
 og tips 

Vær på utkikk etter disse faresymbolene:

Dersom emballasjen på avfallet er merket med noen av disse 
symbolene, er det Farlig avfall. 

Batterier
Bil- og båtpleiemidler
Blekemidler, klor, salmiakk
Emballasje for farlig avfall
Hele lyspærer, sparepærer 
(legges i eske for å unngå nedknusing)
Kvikksølvtermometer
(med emballasje, knuses lett)
Lysrør (legges i originalemballasje og 
plasseres ved siden av boksen)
Maling, beis, lakk, lim
Maling- og lakkfjernere
Plantevernmidler
Røykvarslere
Spillolje og tjæreavfall
Spraybokser
White spirit, rødsprit o.l.
Småelektronikk som mobiltelefoner, 
fønere, elektriske tannbørster o.l. 
(kan også leveres i butikk som forhandler 
varen og på gjenvinningsstasjonen på 
Hegstadmoen)

Dette skal i boksen:

Dette skal ikke i boksen:

• Sprøyter, skalpeller og gamle/ubrukte 
 medisiner leveres til apotek.

• Knust glass legges i restavfallsbeholderen.

• Smittefarlig og radioaktivt avfall, spreng-
 stoff/ammunisjon og organiske   
 peroksider. Selvantennende materiell som
 f.eks. kluter med linolje (legges i tett 
 beholder med vann). Tørka malingskluter  
 skal leveres i restavfallsbeholderen.
 Kontakt Trondheim Renholdsverk for mer  
 informasjon.

• Isolerruter (fra tidsrommet 1965-1975) kan 
 inneholde PCB. De anses som Farlig avfall 
 og skal leveres på gjenvinningsstasjonen.

Husk:
Farlig avfall kan være svært skadelig. 

 Av hensyn til barn, sett ut boksen så kort tid i 
 forveien som mulig, helst samme morgen som 
 vi henter den.

 Ikke tøm flytende væske direkte i den røde boksen. 

 Bruk helst originalemballasje. Hvis ikke, merk 
 emballasjen med innhold. 

 Slik gjør du:
1 Legg Farlig avfall i den røde boksen du har 
 fått utdelt. fått utdelt.

2 Sett den røde boksen ved avfallsbe holderne Sett den røde boksen ved avfallsbe holderne
 før kl 08.00 på hentedag. før kl 08.00 på hentedag.

3 Pass på at boksen er ordentlig lukket.  Pass på at boksen er ordentlig lukket. 

4 Lysstoffrør/sparepærer (legges i original- Lysstoffrør/sparepærer (legges i original-
 emballasjen), store malingsspann og annet  emballasjen), store malingsspann og annet 
 rom romstort avfall plasseres ved siden av boksen.



From 8 am on the date written 
on the front of this pamphlet 

we will collect 
your hazardous waste
Now you can get rid of leftover paints, car batteries, 
household chemicals and other hazardous wastes. 
In addition you are now allowed to put small electrical 
appliances in the red box.

This is what you do:
1. Put hazardous waste in the red box you will have received
2. Put the box where the waste bins are usually stored 
3. Make sure that the box is firmly closed
4.  Put large paint cans, other large objects and fluorescent light 
 tubes alongside

Remember:
Hazardous waste may be dangerous, especially for children. 
Therefore this waste should be placed outside shortly before 
collection. Especially dangerous waste like poisonous or 
corrosive chemicals must be put in the box or you may deliver 
it directly to the Municipal Waste Management Authority 
(Trondheim Renholdsverk).

If you are absent on the day of collection:
Deliver the hazardous waste at the collection points for 
special waste (miljøstasjoner) or to Trondheim Renholdsverk at 
Tempeveien 25. You will find miljøstasjoner at petrol stations.

Questions concerning waste collection: Telephone 952 63 533
Thank you for contributing to an  improved environment!

Telefon 72 54 66 00 eller 72 54 05 00
Spørsmål vedrørende henting – ring 952 63 533

Se også: www.trondheim.kommune.no/byteknikk/avfall Se
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