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Drammen, 04.08.2021 

Snart får du nye avfallsbeholdere  
 
Nå blir det enklere for deg å kildesortere. Fra desember henter RfD fem avfallstyper hjemme hos 
deg: matavfall, papiravfall, plastemballasje, glass- og metallemballasje og restavfall. Ordningen 
inkluderer også fri bruk av alle RfDs gjenvinningsstasjoner.  
 
Fra 1. juli overtok RfD renovasjonstjenesten i Sigdal kommune, og overgangen til den nye 
ordningen vil skje gradvis. Du får nye avfallsbeholdere og informasjon om kildesortering i 
november, og i desember vil du motta en SMS med beskjed om når du kan ta beholderne i bruk.  
 
Hva må du gjøre? 
Du trenger ikke å gjøre noe hvis du ønsker standardløsningen, bare rydde plass til beholderne. 
Løsningen består av: 

• En 260 liter todelt beholder. En del til matavfall, og en del til restavfall. 

• En 240 liter beholder for papir, papp og kartong. 

• En 140 liter beholder for glass- og metallemballasje. 

• Sekker for plastemballasje 

Hvis du ønsker noe annet enn standard beholderløsning, finner du ulike alternativer i vedlagte 
brosjyre. Du kan også lese om beholderplassering, størrelser på beholdere, tips til avfallsløsning og 
om fri bruk av gjenvinningsstasjoner i brosjyren og på www.rfd.no/sigdal.  
 
Melde inn en endring? 
Fristen for å melde inn en endring er 31. august 2021. Du melder fra på www.rfd.no/sigdal eller 
ved å ta kontakt med RfDs kundeservice på post@rfd.no eller telefon 32 04 97 00. Les mer om 
dette i vedlagte brosjyre.  
 
Når blir avfallet hentet? 
Når du har fått de nye beholderne, vil du også få beskjed hvor du finner hentedagene dine og hvor 
ofte avfallet blir hentet. Fra desember vil du finne dine hentedager på www.rfd.no, eller i appen 
Min Renovasjon. 
 
Hva koster det? 
Årlig renovasjonsgebyr for standardløsning i 2021 er 3 645 kroner. Dette er den mest vanlige 
løsningen i RfD. I 2021 fakturerer RfD for andre halvår, og for standardløsning utgjør dette 1 823 
kroner.   
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Gammel avfallsbeholder 
Når du får nye beholderne, kan du levere den gamle avfallsbeholderen kostnadsfritt på Nedre 
Eggedal gjenvinningsstasjon. Du kan også velge å beholde den gamle avfallsbeholderen og bruke 
den til noe annet, hvis det passer bedre.  
 
Velkommen til RfD! Sammen gjør vi avfall til verdi♻️ 
 
Med vennlig hilsen 
Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS 


