
Hytterenovasjon i Sigdal
Onsdag 31. august 2022
Gry Nessjøen og Marte Brændsrud



Agenda

• Introduksjon

• Kildesortering på hytta

• Status på hvert av avfallspunktene

• Orientering om prosessen og veien videre

• Spørsmål og svar

Vi avslutter møtet senest kl. 19.30



Bakgrunn

• Fra 1. juli 2021 overtok Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) 

renovasjonsordningen i Sigdal kommune. 

• RfDs oppdrag har vært å etablere en ny renovasjonsordning som oppfyller 

kommunens lovpålagte forpliktelser, og tilrettelegger for kildesortering og 

gjenvinning. 

• Fra 1. juli 2022 har alle hytter i Sigdal fått ny renovasjonsordning. 

• Renovasjonsordningen er ikke ferdig utbygd. Der det ikke forelå byggetillatelse før 

sommeren ble det satt ut midlertidige løsninger, som har mindre kapasitet. Om kort 

tid vil mange av de midlertidige løsningene erstattes av større, nedgravde beholdere 

med god kapasitet.



Hvem er RfD?

• Fem eierkommuner: Drammen, Lier, Modum, Sigdal og 

Øvre Eiker.

• Sørger for innsamling og gjenvinning av husholdningsavfall.

• 164 000 innbyggere og 75 000 boenheter (boliger og 

hytter).

• Seks gjenvinningsstasjoner og en omlastingsstasjon.

• Sørger for at eierkommunene når sine miljø- og klimamål.

• Ca. 60 årsverk.



Kildesortering
På hytta
• Avfallspunkter med låsbare containere for 

kildesortering av matavfall, restavfall, 
papiravfall, plastemballasje og glass- og 
metallemballasje.

• Containerne låses opp med nøkkelbrikker.

• Hytteeierne kan fritt benytte alle 
avfallspunktene etter behov på tvers av 
hytteområder og kommuner.

• Hytteeiere har fri tilgang til alle RfDs
gjenvinningsstasjoner. 





Nedgravde containere på store avfallspunkter Bunntømte containere på mindre avfallspunkter

To hovedløsninger for avfallspunktene

Punkt 1: Hammarflata Punkt 4: Frøvollseterveien



Plassering av avfallspunkter

• Kildesortering krever større plass enn en enkelt 
container. 

• Strenge krav til av- og påkjøring til fylkesvei, 
snuplass for renovasjonsbil og snøbrøyting.

• For å holde renovasjonsgebyret på et 
akseptabelt nivå, er det etablert færre sentralt 
plasserte avfallspunkter. 

• Avfallspunktene er plassert der mange passerer 
til og fra hytta. 

• Se oversikt og kart over avfallspunktene her.

https://www.rfd.no/hytte/hytterenovasjon-i-sigdal#/


Midlertidige løsninger

Punkt 5: Eggedal sentrum

• De fleste avfallspunktene var klare 1. juli i år, 
noen er fortsatt under utbygging. 

• Det er plassert ut midlertidige containere for 
kildesortering ved de avfallspunktene som ikke 
er ferdig bygget.

• De midlertidige containerne har mindre 
kapasitet. De skal erstattes med større, 
nedgravde beholdere i løpet av høsten.



Avfallshenting etter behov
• Containerne er utstyrt med nivåmålere, og vi henter 

ved behov. Oftere i høysesong og sjeldnere i 
lavsesong. 

• For å møte utfordringene med kapasitet har det vært 
hyppige tømminger og regelmessig tilsyn gjennom 
hele juli og august. 

• På de meste brukte punktene har containerne blitt 
tømt hver dag.

• Når avfallspunktene er ferdigstilt vil alle 
avfallspunkter ha tilstrekkelig kapasitet. 

• Videre utbyggingsplaner: Avfallspunktene er planlagt 
med kapasitet til 50 % utvidelse. 



Forsøpling og ansvar
• Det er RfD sitt ansvar å utføre jevnlig tilsyn, rydding og 

vedlikehold på avfallspunktene for hytterenovasjon. 

• Ansvar for forsøplingssaker og opprydding av ulovlige 
avfallsplasser på privat eller offentlig grunn er 
kommunens ansvar.

• Fylkeskommunen har ansvaret for veifarende, dvs. 
bobilturister og rasteplasser langs fylkesveien. 

• På populære offentlige utfartssteder er det kommunen 
som skal sette ut avfallsbeholdere for besøkende, samt 
foreta opprydding. 

• Kommunen kan også pålegge grunneiere å rydde.



Ferdigstilling av 
avfallspunktene

1. Hammarflata 
2. Buin nord (utbygging starter i uke 36)

3. Nordbygda (ferdig 2. september)

4. Frøvollseterveien 
5. Tempelseterveien Eggedal sentrum (ferdig 2. september)

6. Tempelseter ved Saga (utbygging starter i uke 36)

7. Djupsjøveien ved Kannamyrlia (venter på godkjenning)

8. Grønhovdsroa
9. Nedalsveien

10. Borofjellveien
11. Utgår 
12. Sandsbråtan
13. Hiåsskogveien
14. Under planlegging 
15. Lauvnesveien
16. NY: Gamleseterveien (kommer i løpet av høsten)

17. NY: Djupsjøveien ved Solehøgda (kommer i løpet 
av høsten)

= Ferdig

= Godkjent/under utbygging

= Under planlegging/regulering



Nøkkelbrikker

• Containerne er kun for hytterenovasjon, og er 
derfor låst.

• Renovasjonsordningen er finansiert av hytteeierne. 
• Det ikke tillatt å belaste hytteeierne med kostnader 

fra andre brukergrupper.
• Hvis avfallet blandes med avfall fra bedrifter, 

rivningsavfall og farlig avfall, kan det ikke 
gjenvinnes.

• Økt mengde og feilsortering kan medføre økt 
gebyr.

• Arbeides med en løsning for de som deler og leier 
ut hytter.

• Arbeides med en digital løsning for nøkkelbrikker.



Gjenvinningsstasjoner
Renovasjonsordningen inkluderer fri bruk av RfDs 
gjenvinningsstasjoner.

Inngangsbevis:
Last ned appen Min gjenvinning eller bestill 
inngangskort på rfd.no



Velkommen til Nedre Eggedal
gjenvinningsstasjon!

Nedre Eggedal åpningstider: 

• Tirsdager og lørdager 09–16

• Fredager 12–19



Lurer du på noe?

Du finner til enhver tid oppdatert informasjon om 
renovasjonsordningen på rfd.no/hytte 

• Svar på vanlige spørsmål
• Oversikt over avfallspunkter 
• Lenker til kart med veibeskrivelser i Google Maps
• Sorteringsguide

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

https://www.rfd.no/hytte/hytterenovasjon-i-sigdal#/


Veien videre

• Tilbakemelding og innspill fra hytteeiere

• Erstatte de midlertidige løsningene med større, nedgravde 

beholdere med god kapasitet

• Justere og tilpasse ordningen der det er behov

• Oppdatert informasjon om ny ordning på rfd.no



Kom gjerne med innspill, spørsmål og 
tilbakemeldinger i etterkant av møtet. 

Send til: gry.nessjoen@rfd.no
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