AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED
Avtalen gjelder levering av sortert avfall fra: ______________________________________
Dato for loppemarked: _______________________________________________________
Avfallet vil bli levert til følgende gjenvinningsstasjon: _______________________________
Arrangør: __________________________________________________________________
Kontaktperson: _____________________________________________________________
E-postadresse: ______________________________________________________________
Telefon: ___________________________________________________________________
Avtalen gjelder for ett loppemarked.
Alt 1: Levering av sortert avfall med bil eller bil med henger:


Levering av avfall gjøres i åpningstiden til gjenvinningsstasjonen. Besøk vår hjemmeside
www.rfd.no for informasjon om åpningstidene.



Levering av avfallstyper med bil og henger til gjenvinningsstasjonene er gratis.



Avfallet skal sorteres i henhold til gjeldene retningslinjer på gjenvinningsstasjonen.



Avfallet skal kun leveres med bil eller bil med henger

Alt 2: Levering av sortert avfall i containere:
Dersom loppemarkedet har store mengder avfall etter loppemarkedet, kan RfD tilby via sine leverandører,
leie av containere.
 Kostnader til utplassering/innhenting, samt leie av containerne/enhetene betales av
loppemarkedet. RfD dekker kostnadene vedrørende behandling av avfallet.


Leie av containere må loppemarkedet selv bestille fra våre leverandører, som vil fakturere
loppemarkedet for leie samt transport til og fra loppemarkedet.



Bestilling av containere må gjøres minimum fire dager før ønsket utplassering. Bestilling etter
dette vil kunne resultere i merkostnader for loppearrangøren.



Det forutsettes at vedlagte sorteringsveileder følges og at avfallet i de ulike containerne ikke må
ettersorteres.



Loppemarkedet må oppgi kontaktperson, fakturaadresse, dato for utplassering/innhenting og
fysisk containerplasseringen til valgt leverandør.

Feilsortering:
Dersom avfallet ikke sorteres i henhold til vedlagt sorteringsveileder og RfDs leverandører melder om
feilsortering av avfallet, vil loppemarkedet automatisk motta et sorteringsgebyr på fra våre leverandører. I
tillegg vil RfD fakturere for ekstra behandlingskostnader for avfallstyper som er feilsortert. Mislighold av
denne avtalen vil kunne medføre at det ikke inngås ny avtale mellom loppearrangør og RfD.
Loppearrangøren velger selv hva de ønsker å benytte containere til, men plikter da å bringe resten av
avfallet til en av våre gjenvinningsstasjoner. Dersom dette ikke gjøres og avfallet blandes i en stor
container påløper det sorteringsgebyr fra RfD.
Følgende containere/beholdere kan leies fra våre leverandører:
Avfallstype:

Størrelse:

Restavfall:

35-45 m3 åpen
krokcontainer

Trevirke:

35-45 m3 åpen
krokcontainer

Lindum AS v/Frøydis Borgen,
tlf: 32 21 09 13,
froydis.borgen@lindum.no

Papp/papir/bøker:

15 m3 lukket liftcontainer

Lindum AS v/Frøydis Borgen,
tlf: 32 21 09 13,
froydis.borgen@lindum.no

Metaller:

14 m3 åpen liftcontainer

Lindum AS v/Frøydis Borgen,
tlf: 32 21 09 13,
froydis.borgen@lindum.no

Keramikk/porselen:

14 m3 åpen liftcontainer

Lindum AS v/Frøydis Borgen,
tlf: 32 21 09 13,
froydis.borgen@lindum.no

Leverandør og
kontaktperson
:
Lindum AS v/Frøydis Borgen,
tlf: 32 21 09 13,
froydis.borgen@lindum.no

EE-avfall (elektrisk
og elektronisk
avfall)

10m³ lukket liftcontainer
med to bur

Lindum AS v/Frøydis Borgen,
tlf 32 21 09 13, mail
froydis.borgen@lindum.no

Klær og tekstiler

Kan gjøre direkte avtale
med Renotec om henting
etter at loppemarkedet
er avsluttet
Skal ikke kastes i
innleide
containere/enheter

Hofmann Renotec AS
Unn Kristin Hofmann,
tlf. 402 34 663

Matavfall og
restavfall fra
kantine:

Prisliste:
Åpen krokcontainer, 35-40m³
Lukket liftcontainer, 15m³
Åpen liftcontainer, 14 m³
Lukket liftcontainer med 2 bur, 10 m³

Kr 1890,- eks. mva.
Kr 1890,- eks. mva.
Kr 1570,- eks. mva.
Kr 1244,- eks. mva.

Prisene gjelder utsetting og innhenting. Leie av containere/enheter er inkludert i prisene. Prisene gjelder
per container/enhet.

Loppemarkedet kan velge å leie containere fra et annet firma enn det RfD tilbyr i denne avtalen.
Containerne kan da ikke leveres til RfDs gjenvinningsstasjoner og RfD dekker ikke kostnader for mottak og
behandling av avfallet.
Loppemarkedet bestemmer selv hvilke avfallstyper de vil benytte containerløsning til, og hva de selv vil
bringe (med bil og henger) til gjenvinningsstasjonen.
Matavfall/restavfall fra kantine skal ikke leveres til våre gjenvinningsstasjoner.

Dato:

Dato:

For arrangør av loppemarkedet

For Renovasjonsselskapet for
Drammensregionen IKS

Vedlegg:

Sorteringsveileder for loppemarked

Sorteringsveileder for loppemarked
Trevirke
Møbler av rent trevirke demonteres, slik at det ikke opptar unødvendig volum i containeren. Større glassog metallgjenstander fjernes (for eksempel metallskinner i skuffeseksjoner og glass i dører). Belysning skal
fjernes og leveres som EE-avfall. Metallskinner leveres som metallavfall og glassplater som keramikk og
porselen. Møbler med stoff/stopping samt bordplater av stein/glass er restavfall.
Trevirke skal ikke inneholde trykkimpregnert, kobberimpregnert eller kreosotbehandlet trevirke.
Papp, papir og bøker
Undersøk pappesker for lopperester og annet avfall. Brett sammen og stable eskene før de legges i
containeren. Bæreposer fjernes og leveres som plastavfall. Rengjort engangsemballasje av papp leveres
som papiravfall.
EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter)
Eksempler: Klokker (armbåndsur), veggur, elektriske leker, telefoner, kjøkkenvekter, miksmastere,
kjøkkenmaskiner, eggkokere, brødristere, toast /vaffel /kromkakejern, stereoanlegg, TV og radio,
datautstyr, mikrobølgeovner, mobiltelefoner, mp3 spillere, elektriske skrivemaskiner, symaskiner,
elektrisk orgel, batteridrevne leker,lamper (må stables slik at lyspærer/lysstoffrør ikke skades),
varmeovner, elektrisk verktøy (også batteridrevet) og varmtvannsbeholdere.
Hvitevarer og kuldemøbler
Eksempler på hvitevarer: Komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, tørketromler og mikrobølgeovner.
Eksempler på kuldemøbler: Kjøleskap og frysere (kan inneholde KFK- gasser). Kjøleskap/frysere må leveres
hele, slik at det ikke oppstår skade på kjøleelementene og genererer utslipp av KFK-gass. Kan ikke levers i
containere, men fraktes særskilt til RfDs gjenvinningsstasjoner.
Keramikk og porselen
Eksempler: Kopper og krus, kjøkkenservice, kjøkkenglass, vinballonger, speil, servanter og klosett.
Servanter og klosetter av porselen må være uten blandebatteri eller andre avfallstyper.
Metaller
Eksempler: Sykler, gressklippere (må tømmes for bensin), blandebatterier, kraner, piano (trevirke må
fjernes), reoler av metall, verktøy (ikke elektriske), skrivemaskiner (ikke elektriske) metallskinner (fra
trevirke), messinglysestaker, kjeler, kasseroller og bestikk.

Glassemballasje
Eksempler: Syltetøyglass, norgesglass, flasker og annen glassemballasje.

Klær
Klær/sko og ande tekstiler. Skal være hele og rene.
Plast
Kun plastposer/sekker og plastfolie (plasten skal være rengjort).
Farlig avfall
Eksempler: Lysstoffrør, gradestokker, alle typer batterier og lignende skal leveres særskilt og ikke legges i
restavfallet. NB! Isolerglassruter produsert fra 1965 frem til 1975 eller importert frem til 1980 kan
inneholde PCB. I tillegg kan isolerglassruter produsert mellom 1975 og 1990 inneholde klorparafiner.
Disse rutene kan ikke omsettes og er å betrakte som farlig avfall.
Kiosksalg
Rester fra kafeteriasalg (kaker, pølser, servietter, papir som er tilsølt med mat og lignende) er matavfall og
leveres pakket i bioposer i beholder for matavfall. Tilgriset engangsemballasje leveres i restavfall.
Restavfall
Restavfall er det som blir igjen når du har sortert ut alt som kan gjenvinnes.
Kontakt RfD på 32 04 97 00 eller besøk www.rfd.no om du er usikker på sorteringen.

