Slik blir din nye
renovasjonsordning

Viktig informasjon om valg av beholderløsning

Nå får du ny
renovasjonsordning
1. juli overtok RfD renovasjonsordningen i Sigdal. Overgangen til den nye
ordningen vil skje gradvis. Du får nye avfallsbeholdere i november, og i
desember kan du ta disse i bruk.

Hva må du gjøre?
Du trenger ikke gjøre noe hvis du ønsker standardløsningen, bare rydde
plass til beholderne. Da vil du automatisk få en standard beholderløsning i
november.
Hvis du ønsker en annen beholderløsning finner du ulike alternativer i denne
brosjyren. Frist for å melde inn endringer er 31. august 2021.
Vi oppfordrer alle som kan til å inngå et beholdersamarbeid med en eller
flere naboer. Alle husstander må samtykke for at et samarbeid skal kunne
opprettes. Hvis du har flere boenheter på din eiendom, regnes hver av disse
som egne husstander.

Melde inn en endring?
På rfd.no/sigdal kan du velge en annen løsning enn standardløsning.
Du kan også ta kontakt med RfDs kundeservice på post@rfd.no eller telefon
32 04 97 00.

Enklere å kildesortere
RfD henter fem avfallstyper: matavfall, papiravfall, plastemballasje, glassog metallemballasje og restavfall. Når du får de nye beholderne, vil du
også få poser til matavfall og sekker til plastemballasje. I tillegg får du en
sorteringsguide med informasjon om hvordan du skal kildesortere og om
gjenvinningsstasjonene. Her får du også informasjon om hvor du finner
hentedagene dine.
Finn mer informasjon om den nye ordningen på rfd.no/sigdal.

Rydd plass til beholderne
De nye beholderne må plasseres slik at renovatørene kan utføre arbeidet
sitt på en sikker og effektiv måte.
Slik plasserer du beholderne:
• Nærmest mulig renovasjonsbilens kjørevei.
• Lett tilgjengelig for renovatør.
• På et stabilt, flatt og fast underlag, uten terskel eller trinn.
• Beholdere med to hjul skal stå maksimalt 10 meter fra veikant.
• Beholdere med fire hjul skal stå maksimalt 5 meter fra veikant.
Hvis du selv triller beholderne fram til kjørevei innen kl. 06.00 på
hentedagen, kan du plassere beholderne der du selv vil.

Standardløsning
Hvis du ønsker standardløsningen trenger du bare å rydde plass til beholderne.
Med standardløsning får husstanden tre beholdere:
• 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.
Årlig renovasjonsgebyr for standardløsning i 2021 er 3 645 kroner.
Total bredde
mi
+ evt. plass til n. 210 cm
plastsekk

Standardløsning for avfallsbeholdere.

Storfamilieløsning
Har din husstand behov for mer plass til avfallet, kan du velge en
storfamilieløsning med fem beholdere. Denne løsningen inneholder de
samme beholderne som man får ved samarbeid mellom to husstander.
(Se illustrasjonen lenger ned på siden.) Årlig renovasjonsgebyr for
storfamilieløsning i 2021 er 4 739 kroner.

Samarbeid om felles beholdere
Husstander som ønsker å samarbeide om felles avfallsbeholdere kan velge
en samarbeidsløsning. Når flere samarbeider om renovasjon, kan det brukes
ulike sammensetninger av beholdere. Hvor mange og hvor store beholdere
dere får, avhenger av hvor mange husstander som skal samarbeide og hvor
mye avfall dere har. Frist for å melde inn en endring er 31. august.
Årlig renovasjonsgebyr for alle samarbeidsløsninger i 2021 er 2 915 kroner
per husstand.
Ønsker du å samarbeide med en eller to naboer, kan en av dere melde inn
dette via Min side på rfd.no eller til RfDs kundeservice.

Samarbeid mellom to husstander:

•
•
•
•
•

En 140 liter beholder for matavfall.
En 240 liter beholder for restavfall.
To 240 liter beholdere for papir, papp og kartong.
En 140 liter beholder for glass- og metallemballasje.
Sekker for plastemballasje.

Samarbeid mellom tre husstander:

•
•
•
•
•

En 140 liter beholder for matavfall.
En 360 liter beholder for restavfall.
En 660 liter beholder for papir, papp og kartong.
En 140 liter beholder for glass- og metallemballasje.
Sekker for plastemballasje.

Samarbeid mellom flere enn tre husstander:
Hvis dere er flere enn tre husstander som ønsker å samarbeide om beholdere, kan
en av dere melde inn dette via rfd.no/sigdal eller til RfD kundeservice innen 31.
august. Alle husstander må samtykke for at et samarbeid skal kunne opprettes.
Du kan laste ned eller få tilsendt et skjema som må signeres av alle husstandene.
Oversikt over hvilken beholderløsning som kan passe til dere finner du på
rfd.no/sigdal

Tips til avfallsløsning
Med enkle løsninger kan du skjerme avfallsbeholderne dine. Løsningen må
være funksjonell for både deg og renovatøren.
• Gjør konstruksjonen enkel, robust og solid.
• Underlaget må være flatt, og uten terskel eller trinn.
• Bygges det tak, må høyden være minimum 2 meter i front.
Les mer om tips til avfallsløsning på rfd.no/sigdal

Størrelser på beholdere
Her er en oversikt over størrelser og mål på avfallsbeholdere.
Volum

Antall hjul

Høyde

Bredde

Dybde

140 liter

2 hjul

1110 mm

500 mm

550 mm

240 liter

2 hjul

1110 mm

580 mm

730 mm

260 liter

2 hjul

1110 mm

630 mm

680 mm

360 liter

2 hjul

1110 mm

700 mm

900 mm

660 liter

4 hjul

1200 mm

1365 mm

845 mm

Hjemmekompostering
Hjemmekompostering er en ordning for de som ønsker å produsere
kompost til bruk i egen hage. Når du komposterer skal alt matavfall
fra husholdningen i en isolert kompostbeholder som er godkjent av
RfD. Det er viktig at hjemmekompostering skjer etter gitte kriterier
og at komposteringen utføres hele året, slik at ikke matavfall havner i
restavfallet.
For å kunne starte med hjemmekompostering må du skaffe deg
en kompostbinge som RfD har godkjent og mottatt søknad om.
Søknadsskjema og kriterier for hjemmekompostering finner du på
rfd.no.
Årlig renovasjonsgebyr for hjemmekompostering:
• Standardløsning i 2021 er 3 270 kroner.
• Storfamilieløsning i 2021 er 4 364 kroner.
• Samarbeidsløsning i 2021 er 2 540 kroner per husstand.
Alle husstander i samarbeidet må ha en hjemmekomposterings
løsning som er godkjent av RfD.

Kildesorteringsløsninger inne
Gode vaner starter med et godt system. Har alle typer avfall sin faste plass,
går kildesorteringen (nesten) av seg selv. Her er noen tips som viser deg
hvordan du lager et godt kildesorteringssystem.

Start med å finne fem beholdere du kan sortere i. Du kan bruke bokser,
bærenett, kurver eller det som passer best hjemme hos deg. Plasser
beholderne slik at de er lett tilgjengelige. Det kan være i skapene under
kjøkkenbenken, eller i en stor kjøkkenskuff. Har du liten plass bruker du
mindre bokser. Mange kjøkkenleverandører selger kildesorteringsløsninger
som passer perfekt til kjøkkeninnredningene de selger.
Her er noen eksempler til inspirasjon. Flere tips finner du rfd.no/
sorteringsguide

Gjenvinningsstasjoner
Fra 1. juli utvides åpningstidene på Nedre Eggedal gjenvinningsstasjon.
Åpningstidene er tirsdager og lørdager kl. 09–16 og fredager kl. 12–19.
Etter en periode vil RfD vurdere om det er behov for ytterligere justering av
åpningstidene.
Som innbygger i Sigdal får du også fri tilgang til RfDs øvrige
gjenvinningsstasjoner 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 inngangskort på rfd.no, som du får
tilsendt i posten.
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.

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
gjenvinningsstasjoner 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.

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

www.rfd.no
facebook.com/RfDmiljo

