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VIKTIG INFORMASJON:

Nå innføres renovasjonsordning for 
alle hytter i Drammensregionen Renovasjonsordning for  

hytter i Drammens regionen
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Forsidebilde: 
Svein Grønvold/NN/Samfoto

Ta gjerne kontakt med oss!
Har du praktiske spørsmål om kildesortering på hytta, kan du ta
kontakt med vår kundeservice på e-post post@rfd.no eller på  
telefon 32 04 97 00.

Har du spørsmål knyttet til innføring av hytterenovasjonsordningen,
kan du kontakte RfDs prosjektleder Gry Nessjøen på e-post
gry.nessjoen@rfd.no.

Gry Nessjøen
Prosjektleder for 
hytteprosjektet
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Ny renovasjonsordning for hytter
Kommunen er lovpålagt å samle inn husholdningsavfall fra alle 
eiendommer, dette gjelder både boliger og hytter.

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, Lyngås i Lier og 
Nedre Eggedal i Sigdal.
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Slik fungerer ordningen
Alle hytteeiere i RfDs område vil få 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. Oppdatert informasjon om plassering av 
avfallspunktene finner du på rfd.no.

Elektronisk nøkkelbrikke
De nye containerne er utstyrt med 
elektronisk lås. Hytteeiere får tilsendt to 
nøkkelbrikker. Disse er personlige, og kan 
benyttes på alle avfallscontainere for hytter i 
Drammensregionen.

Nøkkelbrikkene er knyttet til adressen på 
fritidseiendommene. De kan bare benyttes så 
lenge hytteeier betaler renovasjonsgebyr for 
den aktuelle fritidseiendommen.

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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Nye fellesløsninger for 2019
 
Som hytteeier i Drammensregionen vil du nå kunne kildesortere på hytta.  
Økt kildesortering gir gjenbruk  av råvarer, som blir til nye produkter.

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.
• Avfallet vil bli hentet hele året.

Matavfallsbøtter, matavfallsposer og bærenett til  
glass- og metallemballasje
Vi vil sette ut poser og bøtter til matavfall ved avfallscontainerne, samt bærenett til 
glass- og metallemballasje, og ber om at alle hytteeiere forsyner seg med en hver. 
Det vil jevnlig bli fylt opp med matavfallsposer som hytteeiere kan forsyne seg av.
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Matavfallsbøtter, matavfallsposer og bærenett til glass- og 
metallemballasje
Vi vil sette ut poser og bøtter til matavfall ved avfallspunktene. 
Her finner du også bærenett til glass- og metallemballasje. Vi 
oppfordrer alle hytteeiere til å ta med seg en av hver. Det vil jevnlig 
bli fylt opp med matavfallsposer som hytteeiere kan ta med seg 
ved behov.
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RfDs kundeservice hjelper deg
Har du mistet eller glemt nøkkelbrikken din?  
Virker den ikke slik den skal? 

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

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
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Velkommen til gjenvinningsstasjonen!
Bruk av alle RfDs gjenvinningsstasjoner er inkludert i renovasjons-
ordningen, og som hytteeier kan du levere avfall fra hytta uten å 
betale noe ekstra. Alt du trenger å gjøre er å laste ned eller bestille et 
gratis inngangsbevis. 

Du kan levere alle typer husholdningsavfall, bortsett fra matavfall, 
på gjenvinningsstasjonene. I tillegg kan du benytte deg av vårt 
ombrukstilbud.  

Inngangsbevis
Du får inngangsbeviset kjapt og enkelt i appen Min 
gjenvinning, som lastes ned 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. Da får du kortet tilsendt 
i posten. 

Åpningstider
Du finner informasjon om 
åpningstidene til våre 
gjenvinningsstasjoner på 
rfd.no. 
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Takk for at du kildesorterer!
Se rfd.no/sorteringsguide for mer informasjon  

om hvordan du sorterer avfallet ditt.


