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Renovasjonsordning for hytteeiere 
Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) har ansvaret 
for hytterenovasjonen i Svelvik. 

På hytta er det tilrettelagt for kildesortering og henting av fem 
avfallstyper: Matavfall, restavfall, papiravfall, plastemballasje og 
glass- og metallemballasje.

Gjenvinningsstasjonene
Bruk av alle RfDs gjenvinningsstasjoner er inkludert i 
renovasjonsordningen, 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.

Faktura
RfD sender ut faktura to ganger i året. 
- Første termin: Sendes ut 28. februar, med forfall 20. mars. 
- Andre termin: Sendes ut 30. september, med forfall 20. oktober.

Sett avfallsbeholderne tilbake
• Beholdere som har vært satt bort for vinteren må 

settes tilbake innen sesongstart.

• Beholderne skal være plassert nærmest mulig veien, 
maksimalt 10 meter fra der renovasjonsbilen kjører.

• Sørg for å rydde plassen der beholderne skal stå.
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Henteperioder i 2022
Matavfall og restavfall 
Vi starter å hente matavfall og restavfall mellom 23. april og 3. mai. 
Avfallet blir hentet annenhver uke. Siste hentedag for matavfall og 
restavfall blir mellom 7. og 19. oktober. 

Papiravfall og plastemballasje 
Vi starter å hente papiravfallet mellom 23. april og 16. mai. Papiravfall 
og plastemballasje blir hentet hver fjerde uke. Siste hentedag for 
papiravfall og plastemballasje blir mellom 7. oktober og 1. november. 

Glass- og metallemballasje 
Vi starter å hente glass- og metallemballasje mellom 23. april og 
16. mai. Glass- og metallemballasje hentes hver åttende uke. Siste 
hentedag blir mellom 7. oktober og 1. november.

Hentedagen er avhengig av hvilken renovasjonsrute området hører til. 

Utenom henteperioden blir ikke beholderne tømt. Ta med deg 
avfallet hjem, eller kontakt RfD for å undersøke muligheten for 
helårsrenovasjon. Ikke kast avfall i beholdere tilhørende andre 
hytter eller eiendommer.
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Velkommen til gjenvinningsstasjonen!
Bruk av RfDs gjenvinningsstasjoner er inkludert i renovasjonsgebyret.
Derfor kan du som hytteeier levere husholdningsavfall fra egen hytte
på alle våre gjenvinningsstasjoner uten å betale noe ekstra.

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

Inngangsbevis
Du skal tidligere ha fått tilsendt et inngangskort som brukes ved 
levering av avfall på gjenvinningsstasjonene. Nå kan du også 
skaffe deg dette inngangsbeviset kjapt og enkelt 
i appen Min gjenvinning, som lastes ned fra 
App Store eller Google Play. 

Åpningstider
Du finner informasjon om 
åpningstidene til våre 
gjenvinningsstasjoner på rfd.no



Avfall som leveres på gjenvinningsstasjonen 
Bildene viser eksempler på avfall som ikke kan kastes i eller ved beholderne.

For fullstendig oversikt over hva som skal leveres på 
gjenvinningsstasjonene, se www.rfd.no.

Farlig avfall og EE-avfall Bygg- og rivningsavfall

Grovavfall som møbler og madrasser Hageavfall
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Avsender: RfD, Grønland 1, Postboks 154 Bragernes, 3001 Drammen

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD)
Grønland 1,
Postboks 154 Bragernes, 3001 Drammen
Telefon: 32 04 97 00 • E-post: post@rfd.no
www.rfd.no • Facebook.no/RfDmiljo
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Takk for at du
kildesorterer på hytta!


