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Ta gjerne kontakt med oss!
Har du praktiske spørsmål om kildesortering på hytta, kan du ta
kontakt med vår kundeservice.
Har du spørsmål knyttet til innføring av hytterenovasjonsordningen,
kan du kontakte RfDs prosjektleder Gry Nessjøen på e-post
gry.nessjoen@rfd.no.

Ny renovasjonsordning for hytter
Gry Nessjøen

Kommunen er lovpålagt å samle inn husholdningsavfall fra alle
eiendommer, dette gjelder både boliger og hytter.

Prosjektleder for
hytteprosjektet

Som hytteeier i Drammensregionen vil du nå kunne kildesortere
på hytta. Det blir satt opp felles avfallspunkter i tilknytning til de
ulike hytteområdene i Drammensregionen. Punktene består av
en sorteringsløsning med henting av fem avfallstyper: matavfall,
restavfall, papiravfall, plastemballasje og glass- og metallemballasje.
Du kan også bruke alle RfDs gjenvinningsstasjoner i regionen:
Lindum, Mile og Svelvik i Drammen, Enger i Modum og Lyngås i Lier.
Åpningstidene finner du på side 7 i brosjyren.

Forsidebilde:
Svein Grønvold/NN/Samfoto
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Slik vil avfallet bli hentet i 2019:
• Restavfall og matavfall vil bli hentet hver annen uke. Papiravfall, plastemballasje,
samt glass- og metallemballasje hentes hver fjerde uke.

Slik fungerer ordningen

• Avfallet vil bli hentet hele året.

Nye fellesløsninger for 2019
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Elektronisk nøkkelbrikke
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renovasjonsgebyr for den aktuelle fritidseiendommen.
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Slik blir avfallet hentet
Avfallet fra hyttene i Drammensregionen blir hentet ved behov, i
stedet for på faste tidspunkt. Dette er fordi avfallsmengdene varierer
i de ulike sesongene. Da unngår vi unødvendig kjøring i perioder med
lite avfall, og overfylte containere i perioder med mye avfall.
Det er målere i containerne som beregner når hver enkelt container
skal tømmes.
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INFORMASJON TIL HYTTEEIERE
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RfDs kundeservice hjelper deg

Våre gjenvinningsstasjoner

Har du mistet eller glemt nøkkelbrikken din?
Virker den ikke slik den skal?

Som hytteeier tilknyttet renovasjonsordningen kan du
fritt bruke alle RfDs gjenvinningsstasjoner. Du har allerede
betalt for innlevering av husholdningsavfall fra hytta gjennom
renovasjonsgebyret.

Ved praktiske spørsmål om nøkkelbrikker,
kan du kontakte kundeservice, så hjelper vi
deg gjerne.

Du kan levere alle typer husholdningsavfall på våre
gjenvinningsstasjoner, bortsett fra matavfall. I tillegg kan du
levere brukbare ting til ombruk. For større mengder bygg- og
rivningsavfall gjelder egne priser, se rfd.no.

Er det tomt for matavfallsposer, -bøtter eller bærenett for
glass- og metallemballasje?
Kontakt RfD Kundeservice, så skal vi sørge for påfyll.
Slik når du oss:
• send en e-post til post@rfd.no
• chat med oss via rfd.no
• send en melding på Facebook.no/RfDmiljo
• ring oss på 32 04 97 00

Åpningstider på gjenvinningsstasjonene
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Lindum, Drammen

09–19

09–19

09–19

09–19

09–16

09–16

Stengt

Mile, Drammen

09–19

09–19

09–19

09–19

09–16

09–16

Stengt

Svelvik, Drammen

Stengt

12–19

Stengt

12–19

Stengt

09-16

Stengt

Lyngås, Lier

12–19

12–19

09–16

12–19

09–16

09–16

Stengt

Enger, Modum

12–19

12–19

09–16

12–19

09–16

09–16

Stengt

Stengt alle helligdager, påskeaften, julaften, nyttårsaften samt lørdager i juli.
For mer informasjon se rfd.no
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Takk for at du kildesorterer!
Se rfd.no/sorteringsguide for mer informasjon
om hvordan du sorterer avfallet ditt.
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