
NY RENOVASJONSORDNING

Til deg som bor  
i Sigdal kommune

INFORMASJON



NÅ OVERTAR RfD RENOVASJONSORDNINGEN I SIGDAL:

Dette betyr det for deg 
som bor i kommunen
Den nye ordningen innebærer at det er Renovasjonsselskapet for Drammens-
regionen (RfD) som henter avfallet hjemme hos deg. 

Overgangsperiode 
Overgang til ny ordning vil skje gradvis, og du trenger ikke å foreta deg 
noe før du får mer informasjon om dette i posten i august. Ordningen med 
kildesortering starter fra desember. 

RfD overtar også driften og utvider åpningstidene på gjenvinningsstasjonen i 
Nedre Eggedal fra 1. juli. Du kan bruke stasjonen slik du pleier, og kan også fritt 
benytte deg av RfDs andre gjenvinningsstasjoner. 

Enklere å kildesortere
Med den nye ordningen blir det enklere å kildesortere. RfD henter fem 
avfallstyper hjemme hos deg: matavfall, papiravfall, plastemballasje, glass- og 
metallemballasje og restavfall. Du vil få nye beholdere i løpet av høsten. Dette 
vil du få mer informasjon om etter sommeren.

Om kildesortering
Kildesortering er et godt 
og enkelt miljøtiltak. 
Når vi 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 
klodens ressurser. 

RfD overtar renovasjons-
ordningen i Sigdal. Åpnings-
tidene ved Nedre Eggedal 
gjenvinningsstasjon utvides.

Du vil få tilsendt mer 
informasjon om den nye 
ordningen i posten. 

Du får levert nye avfalls-
beholdere hjem til deg.

Nå kan du ta de nye 
beholderne i bruk og 
kildesortere avfallet ditt. 

1. juli

August

November

Desember



Beholderløsning og plassering
Alle som bor i Sigdal vil få nye avfallsbeholdere i løpet av november, og 
du vil få mer informasjon om dette i posten i august. Du kan lese mer om 
avfallsløsninger og tips til beholderplassering på rfd.no/sigdal.

Gjenvinningsstasjoner
Nå utvides åpningstidene på Nedre Eggedal gjenvinningsstasjon. Stasjonen 
vil være åpen tirsdager og lørdager kl. 09–16 og fredager kl. 12–19. 

De nye åpningstidene vil evalueres etter en periode, så det kan komme 
endringer dersom det er behov.

Som innbygger i Sigdal får du også fri tilgang til RfDs øvrige gjenvinnings-
stasjoner ved bruk av 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 fysisk 
inngangskort på rfd.no. Da får du inngangskortet tilsendt i posten. 

Inngangsbevis
Inngangsbeviset brukes for at RfD skal kunne skille mellom de som har rett 
til fri levering og de som må betale, som næringsdrivende og innbyggere fra 
kommuner utenfor RfDs område. 



Besøksadresse: 
Grønland 1, 3045 Drammen
Telefon: 32 04 97 00
post@rfd.no

www.rfd.no
facebook.com/RfDmiljo

Dette er RfD
Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) er et interkommunalt 
selskap som eies av fem kommuner: Drammen, Lier, Modum, Øvre Eiker og 
Sigdal. Selskapet sørger for innsamling og gjenvinning av husholdningsavfall i 
disse fem kommunene, og bidrar til at kommunene når sine miljø- og klimamål. 

RfD har to innsamlingsordninger: Avfallshenting hjemme og gjenvinnings- 
stasjoner hvor innbyggerne selv leverer avfallet sitt. På gjenvinningsstasjonene 
kan man også hente og levere ting til ombruk.

RfD vil bidra til at innbyggerne kaster mindre og sorterer mer. 

Les mer om den nye ordningen på rfd.no/sigdal.

Stengt alle helligdager, påskeaften, julaften og nyttårsaften. Nedre Eggedal 
gjenvinningsstasjon har åpent lørdager i juli, øvrige gjenvinningsstasjoner holder stengt.

Åpningstider på gjenvinningsstasjonene
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Nedre Eggedal (Sigdal) Stengt 9-16 Stengt Stengt 12–19 9–16 Stengt

Enger (Modum) 12–19 12–19 9–16 12–19 9–16 9–16 Stengt

Lyngås (Lier) 12–19 12–19 9–16 12–19 9–16 9–16 Stengt

Lindum (Drammen) 7.30-19 7.30-19 7.30-19 7.30-19 7.30-16 9–16 Stengt

Mile (Drammen) 7.30-19 7.30-19 7.30-19 7.30-19 7.30-16 9–16 Stengt

Svelvik (Drammen) Stengt 12-19 Stengt 12–19 Stengt 9–16 Stengt

Returadresse:
Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS
Postboks 154 Bragernes
3001 Drammen


