INFORMASJON

Innsamling av hageavfall
Drammen – Lier – Modum – Øvre Eiker

Periode:
Mandag 26. april til
fredag 7. mai
Hageavfallet blir hentet på samme
dag som mat- og restavfallet ditt i
innsamlingsperioden. Her finner du
informasjonen du trenger.

Nytt for ordningen:
Hageavfallet kan ikke pakkes i svarte søppelsekker.

Innsamling av hageavfall:
Mandag 26. april til fredag 7. mai
Hageavfallet blir hentet på samme dag som mat- og restavfallet ditt i innsamlingsperioden.

Nytt for ordningen i år er at du ikke kan pakke hageavfallet i svarte
søppelsekker. Det er kun bunter med kvister og greiner, papirsekker og
gjennomsiktige plastsekker som blir tatt med under innsamlingen. Dette
er for at vi skal kunne kontrollere at sekkene kun inneholder hageavfall,
og sørge for at mest mulig kan komposteres og bli til ny jord.

Slik gjør du det:
• Kvist og greiner, maks to meter lange, buntes sammen med hyssing eller tau.
• Bruk tau eller hyssing laget av naturlige materialer – ikke syntetisk tau,
ståltråd eller gavebånd.
• Bruk gjennomsiktige plastsekker eller papirsekker til å samle løv og lignende
(ikke stein og jord).
• Maks tyngde per bunt eller sekk er 20 kg.
• Ikke legg annet avfall i eller sammen med sekkene som inneholder hageavfall.
• Hageavfallet må legges helt ut til veien der renovasjonsbilen kjører, senest
kvelden før innsamlingsdagen.

Hageavfall blir til noe nytt
Vi sørger for at mest mulig av hageavfallet komposteres og blir til ny jord.
Da er det viktig at det som samles inn ikke er blandet med annet avfall.

Ja takk

Nei takk

• Kvister

• Svartelistede planter

• Greiner

• Nedfallsfrukt

• Løv
• Gress
• Mose
• Ugress
• Hageplanter
• Busker

• Stein og jord
• Store røtter og

stubber

• Trestammer
• Planker, trevirke og

• Restavfall og

grovavfall

• Elektrisk og

elektronisk avfall

• Farlig avfall (f.eks.

maling, spraybokser,
batterier og lyspærer)

bygningsavfall

Hageavfallet kan ikke pakkes i svarte søppelsekker.

INFORMASJON
Returadresse:
Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS
Postboks 154 Bragernes
3001 Drammen

Levering av hageavfall på gjenvinningsstasjonen
Vi tar gjerne imot hageavfallet ditt på våre gjenvinningsstasjoner. Hageavfall i sekker må tømmes.
Ditt inngangsbevis
Nå trenger du et inngangsbevis for å levere husholdningsavfall fritt på
gjenvinningstasjonene.
Slik gjør du det
Du kan enkelt skaffe deg inngangsbeviset ved å laste ned appen
Min gjenvinning. Hvis du ikke kan laste ned appen, kan du bestille et
inngangskort på rfd.no og få det tilsendt i posten.
Vi hjelper deg gjerne!
Om du ikke har lastet ned eller bestilt inngangsbevis på forhånd, vil du få
god hjelp til dette neste gang du besøker gjenvinningsstasjonen.
Last ned appen Min gjenvinning gratis fra Google Play eller App Store.
Du finner mer informasjon på rfd.no.

Åpningstider på gjenvinningsstasjonene
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

7.30-19

7.30-19

7.30-19

7.30-19

7.30-16

9–16

Stengt

Lyngås (Lier)

12–19

12–19

9–16

12–19

9–16

9–16

Stengt

Enger (Modum)

12–19

12–19

9–16

12–19

9–16

9–16

Stengt

Svelvik

Stengt

12-19

Stengt

12–19

Stengt

9–16

Stengt

Mile (Drammen)

Vi bygger om og kapasiteten er begrenset. Vi anbefaler å benytte våre andre
gjenvinningsstasjoner. For åpningstider på Mile, se rfd.no.

Lindum (Drammen)

Stengt alle helligdager, påskeaften, julaften, nyttårsaften samt lørdager i juli.

Besøksadresse:
Grønland 1, 3045 Drammen
Telefon: 32 04 97 00
post@rfd.no

www.rfd.no
facebook.com/RfDmiljo

