
Hytterenovasjon i Sigdal
Tirsdag 2. november 2021
Gry Nessjøen og Marte Brændsrud



Agenda

• Introduksjon og bakgrunn

• Dagens avfallsløsning og utfordringer

• Kildesortering på hytta

• Presentasjon av forslag til ny løsning

• Orientering om prosessen og veien videre

• Spørsmål og svar

• Vi avslutter møtet kl. 19.30



Bakgrunn

• 1. juli overtok Renovasjonsselskapet for Drammensregionen 

(RfD) renovasjonsordningen i Sigdal kommune. 

• Vi jobber nå med å endre dagens ordning slik at du kan 

kildesortere på hytta. 

• Den nye ordningen vil være klar i løpet av 2022.



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



Dagens situasjon



Dagens ordning og 
utfordringer
• Det er 31 avfallspunkter med stålcontainere i Sigdal. 

(Disse fases ut i løpet av 2022.)
• Ingen muligheter for kildesortering
• Noen punkter er vanskelig å komme til
• Kastes ting i containerne som skulle vært levert på 

gjenvinningsstasjonen som større gjenstander, trevirke, 
EE-avfall og farlig avfall

• Forsøpling rundt containerne
• Brukes av andre enn hytteeiere
• Overfylte containerne



Avfallspyramiden



Kildesortering på hytta



Undersøkelse blant hytteeiere

Funn fra undersøkelsen:

• De fleste gleder seg til innføring av kildesortering for hytter.

• Den ideelle avstanden fra hytta til avfallscontainerne er fra 

500 meter til 5 kilometer.

• Mange bruker hytta hele året.

• De fleste er vant til å kildesortere i sin hjemkommune.

• De fleste sorterer glass- og metallemballasje, papiravfall og 

restavfall.

• De fleste sorterer avfallet på grunn av miljøbevissthet.



Forslag til ny ordning
• Færre, men større avfallspunkter
• Bruk av adgangskontroll
• Plasseres steder man kjører forbi på vei fra hytta
• Kildesortering av fem avfallstyper på alle punktene
• Nivåmåling, tilpasset avfallshenting etter behov 
• Tilpassede innkastluker som begrenser feilsortering
• Vektlegge en estetisk utforming av avfallspunktene
• Tiltak for å forebygge forsøpling



Eksempel: Løsning for store avfallspunkt



Eksempel: Løsning for store avfallspunkt



Løsning for mindre avfallspunkt



• God tilgjengelighet for hyttebrukerne

• Tilstrekkelig areal for avfallscontainerne

• Kjørbar vei og god tilgjengelighet for renovasjonsbil

• Trafikksikkerhet ved av/påkjøring 

• Plant område og fri høyde

• Kommunal grunn eller avtale 

med grunneier

Kriterier for plassering av 
avfallspunkter



Overgangsperioder i Sigdal
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RfD overtok ansvaret for
Renovasjonsordningen i Sigdal 
kommune 1. juli
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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



Renovasjonsgebyr

• RfD tilbyr en renovasjonstjeneste etter 
selvkostprinsippet og har ulike gebyrkategorier for 
hytterenovasjon.

• Det vanligste gebyret i 2021 er 1 896 kroner, som er 
omtrent halvparten av et standardgebyr.

• Fakturaen for andre halvår 2021 vil sendes ut i 
slutten av november med forfall i desember, og for 
de fleste vil den være på 948 kroner.



Veien videre

• Utarbeide forslag til forbedret renovasjonsløsning

• Tilbakemelding og innspill fra hytteeiere

• Beslutte plassering for nye avfallspunkter

• Velge containerløsninger for hvert område

• Gi hytteeiere nødvendig informasjon om ny 

ordning



Innspill ønskes!

Det er også mulig å komme med innspill og 
tilbakemeldinger i etterkant av møtet. 

E-post: marte@rfd.no
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