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Kildesortering  
på hytta
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ETakk for at du kildesorterer!
Nå er det enklere å kildesortere på hytta. Det er bra for både 
klima og miljø. 

Når du kildesorterer, blir avfallet brukt til å lage nye produkter. 
Det som ikke kan gjenvinnes blir brukt til å lage energi. Slik 
bidrar vi til å ta best mulig vare på jordens ressurser. 
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Slik fungerer renovasjonsordningen 
for hytter
Alle hytteeiere i RfDs område får tilgang til felles avfallspunkter 
på tvers av kommunene, og kan fritt benytte disse etter behov.

Avfallspunktene består av låsbare containere for kildesortering 
av matavfall, restavfall, papiravfall, plastemballasje og glass- og 
metallemballasje. 

Informasjon om plassering av avfallspunktene finner du på rfd.no.

Du kan fritt benytte deg av alle RfDs gjenvinningsstasjoner i 
regionen: Lerpe (tidligere Lindum), Mile og Svelvik i Drammen, 
Enger i Modum, Lyngås i Lier og Nedre Eggedal i Sigdal.
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Slik blir avfallet hentet
Avfallet fra hyttene blir hentet ved behov, i stedet for på faste 
tidspunkter. Dette er fordi avfallsmengden 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.

Matavfallsposer
Vi setter ut poser til matavfallet 
ved avfallspunktene. Det 
vil jevnlig bli fylt opp med 
matavfallsposer som hytteeiere 
kan ta med seg ved behov.

Det er kun matavfall som skal kastes i disse posene. Restavfallet 
må kastes i vanlige plastposer eller avfallsposer som kan kjøpes i 
dagligvarebutikker. Både plastemballasje, papiravfall og glass- og 
metallemballasje skal kastes rett i containeren, uten pose rundt. 

Elektronisk nøkkelbrikke
Containerne er utstyrt med 
elektronisk lås. Alle hytter 
får to nøkkelbrikker som 
brukes til å åpne lukene 
på containerne. Disse 
tilhører den enkelte hytte, 
og kan benyttes på alle 
avfallspunktene for hytter i 
RfDs område.  

Nøkkelbrikkene er 
tilknyttet adressen til 
hytteeiendommen. Ved salg 
av hytta må nøkkel brikkene 
overleveres til ny eier. 
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Kildesorteringsløsninger på hytta
Gode vaner starter med et godt system. Hvis alle typer avfall har sin 
faste plass, går kildesorteringen (nesten) av seg selv. 

Det er lurt å ha beholderne der avfallet oppstår, da blir det lettere å 
kaste ting der de skal. 

Slik får du system på avfallet: 

1. Start med å finne beholdere du kan sortere i. Du kan bruke bokser, 
bærenett, kurver eller det som passer best på hytta. 

2. Plasser beholderne slik at de er lett tilgjengelige. Det kan være 
i skapene under kjøkkenbenken, eller i en stor kjøkkenskuff. 
Har du liten plass bruker du mindre bokser. Mange kjøkken-
leverandører selger kildesorteringsløsninger som passer til 
kjøkkeninnredningene de selger.

3. Tenk utenfor boksen. Alternative løsninger kan fungere like godt 
som avfallsdunker. Det viktigste er at du lager et system hvor alt 
får sin faste plass.
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Lurer du på noe?
Du finner til enhver tid oppdatert informasjon om 
renovasjonsordningen på rfd.no/hytte.  

Du kan også kontakte vår kundeservice, de hjelper deg gjerne.

Slik når du oss:

 send en e-post til post@rfd.no

 send en melding på Facebook.no/RfDmiljo

 ring oss på 32 04 97 00
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Velkommen til gjenvinningsstasjonen
Bruk av våre gjenvinningsstasjoner er inkludert i 
renovasjonsgebyret. Derfor kan du som innbygger eller 
hytteeier i Sigdal levere husholdningsavfall på alle våre 
gjenvinningsstasjoner uten å betale noe ekstra. 

Du har fri tilgang til alle RfDs gjenvinningsstasjoner ved 
bruk av inngangsbevis. Etter Nedre Eggedal er Enger 
gjenvinningsstasjon i Åmot, Modum den nærmeste 
stasjonen. Åpningstider finner du på rfd.no

Ditt personlige inngangsbevis
Inngangsbeviset får du kjapt og enkelt i appen Min 
gjenvinning, som lastes ned gratis fra App Store eller 
Google Play. Hvis du ikke har smarttelefon, eller av 

andre grunner ikke kan laste ned appen, kan du bestille et inngangskort på 
rfd.no, som du får tilsendt i posten. Inngangskort kan også utstedes på de 
fleste gjenvinningsstasjonene.  (Foreløpig trenger du ikke inngangsbevis for å 
levere avfall på Nedre Eggedal gjenvinningsstasjon, men dette vil endre seg i 
løpet av 2022. Vi anbefaler deg uansett å laste ned appen nå.)
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Takk for at du kildesorterer!
Se rfd.no/sorteringsguide for mer informasjon  

om hvordan du sorterer avfallet ditt.


