
Trøndelag rent 
Hvordan arbeide mot forsøpling av vann og sjø

Hvordan få et godt samarbeid mellom 
skoler og lokale renovasjonsselskap

Ane Caspara Hammer, Innherred Renovasjon



Hvem er Innherred 

Renovasjon?
• Interkommunalt selskap eid av 10 

kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag

• Ansvar for husholdningsavfall fra 90 000 

innbyggere (34 000 abonnenter)

• Ikke «herreløst avfall»

• Ikke offentlige virksomheter 

• Datterselskap: Retura IR AS – tilbyr 

avfallstjenester for næringslivet



IR-FAKTA
Renovasjonstjenesten dekker et område på 8009 km2

Husholdningsrenovasjon i 10 kommuner for 93 000 
innbyggere
Antall husholdningsabonnenter: 35 000
Antall hytteabonnenter: 13300
Antall septiktanker: 6000 (30 000 m3) 
Hovedkontor/kundesenter: Ørin på Verdal
Deponi: Skjørdalen i Verdal
Sorteringsanlegg: Mule i Levanger
Alle kommuner har et betjent gjenvinningsstasjoner
Bruktbutikker på Mule og Stjørdal





«Hvordan få et godt samarbeid mellom 

skoler og lokale renovasjonsselskap»?

• Kommunikasjon og inkludering er viktig. 

• Vi kan bidra med vår erfaring fra

• Hold Midt-Norge rent

• Diverse strandryddeaksjoner

• Opplæringsaktiviteter

• Renovasjonsselskap organiserer seg og 

drifter seg ulikt. 



Bakgrunn for «Hold Midt-Norge rent»

• Marin forsøpling
• Varierende engasjement blant renovasjonsselskapene. 

• Ikke en lovpålagt oppgave 

• Renovasjonsgebyret skal ikke benyttes til innsamling av 
herreløst avfall

• Må søke midler eksternt til slike aktiviteter

• Økende oppmerksomhet rundt temaet 
nasjonalt





Hold Midt-Norge rent







Hold Midt-Norge rent

Våre oppgaver
• Engasjere frivillige
• Markedsføring av strandryddeaksjonen/-dagen
• Tilrettelegging og logistikk
• Rapportering til Hold Norge Rent
• Holdningsskapende arbeid 
• Informasjonsarbeid







Hold Midt-Norge rent

Utfordringer og veien videre:
• Koordinering med Hold Norge rent 
• Koordinering med andre initiativ
• Forvirring blant frivillige?
• Kommunikasjon på tvers av selskapene – stor gruppe
• Registrering av mengder
• Prioritering – arbeidskapasitet
• Behov for styringsgruppe og koordinator



Hva kan 
renovasjons-

selskaper bidra 
med?

Hva kan skoler 
og barnehager 

bidra med? 

Samfunnsgevinster

• Eierskap til lokalmiljøet

• Mindre forurensning

• Økt kunnskap

• Holdningsskapende 
arbeid

• Skaper relasjoner og 
felles kultur



Hva kan vi bidra med?

Renovasjonsselskap

• Innsamlingsmateriell
• Sekker, containere.

• Kompetanse
• Opplæring: LOOP

• Omvisning på anlegg/ 
gjenvinningsstasjoner
• Fra avfall til ressurs

• Følge avfallsstrømmen

• Logistikk, transport og 
behandling
• Koordinering

Skoler og barnehager

• Engasjerte elever
• Engasjerte familier? 

• Holdningsskapende arbeid 
og aktiviteter
• Opplæring

• Miljøagenter
• Formidling til familie



Vi trenger

• Kontaktpersoner i kommune, skole og 
barnehage

• Kontaktperson i ditt lokale renovasjonsselskap

• Kultur for å samarbeide og bruke hverandre

• Bra initiativ med slike samlinger

• Inkludering

• Innspill til pedagogisk innhold i 
informasjonsmateriale

• Etablere en gruppe/fora for å lage et felles 
opplegg?


