Drammen, 15.11.2021

Til deg som eier hytte i Sigdal
1. juli overtok Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) renovasjonsordningen i Sigdal
kommune. Sigdal er en stor hyttekommune, og RfD har ansvar for å hente avfall fra alle hyttene i
kommunen.
Vi jobber nå med å endre ordningen slik at du kan kildesortere på hytta. Den nye ordningen vil være
klar i løpet av 2022, og du vil gradvis merke endringer frem til alt er på plass.
Slik blir kildesorteringsordningen
Alle hytter vil bli tilknyttet felles avfallspunkt med containere for kildesortering av matavfall,
restavfall, papiravfall, plastemballasje og glass- og metallemballasje. Det er planlagt for færre og
større avfallspunkter enn de som finnes i dag.
Størrelsen på avfallspunktet vil avhenge av hvor mange hytter som er i området rundt. Det er kun
hytteeiere som får tilgang til avfallspunktene, og de fleste containerne vil enten være bak en låst bom,
eller være utstyrt med lås.
I god tid før de nye punktene kan tas i bruk vil du få tilsendt to nøkkelbrikker til å låse opp bom
og lukene på containerne. Da får du også mer informasjon om ordningen og plassering av avfalls
punktene. Hytteeiere kan benytte alle avfallspunktene på tvers av hytteområder og kommuner i RfDs
område etter behov. I tillegg kan du fritt bruke alle RfDs gjenvinningsstasjoner, dette er inkludert i
renovasjonsgebyret for hytta.
Fakturainformasjon
Tidligere har kostnaden for hytterenovasjon vært inkludert på fakturaen for kommunale avgifter som
du har fått fra Sigdal kommune. Nå som vi har overtatt ansvaret for renovasjonsordningen vil du
motta separat faktura for renovasjonsgebyr fra RfD.
RfD tilbyr en renovasjonstjeneste etter selvkostprinsippet og har ulike gebyrkategorier for
hytterenovasjon. Det vanligste gebyret i 2021 er 1 896 kroner, som er omtrent halvparten av et
standardgebyr. Fakturaen for andre halvår 2021 vil sendes ut i slutten av november med forfall i
desember, og for de de fleste vil den være på 948 kroner.
Ta gjerne kontakt på e-post post@rfd.no eller på telefon 32 04 97 00 om du har spørsmål om
hytterenovasjon. Du finner også mye nyttig informasjon på rfd.no
Med vennlig hilsen RfD

Velkommen til gjenvinningsstasjonen
Har du større mengder avfall, næringsavfall, EE-avfall eller farlig avfall, skal dette leveres
til gjenvinningsstasjonen. Det er ikke lov å sette fra seg avfall eller andre gjenstander ved
siden av containerne på avfallspunktene.

Inngangsbevis
Som hytteeier i Sigdal får du også fri tilgang til RfDs øvrige gjenvinnings
stasjoner. Fra 1. desember kan du laste ned appen Min gjenvinning fra App
Store eller Google Play, som blir ditt inngangsbevis til stasjonene. Hvis du ikke
har smarttelefon, eller av andre grunner ikke kan laste ned appen, kan du
bestille et fysisk inngangskort på rfd.no.

Ombruk
På Nedre Eggedal gjenvinningsstasjon kan du levere og hente ut brukbare ting til ombruk i
hele åpningstiden.
Nordbygda
Vi hjelper deg gjerne!
Har du spørsmål eller lurer på hvordan noe skal sorteres på gjenvinningsstasjonen, hjelper
vi deg gjerne. Bare ta kontakt
med en av våre ansatte når du kommer til stasjonen.
Vestbygda
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Åpningstider på Nedre Eggedal
gjenvinningsstasjon:
• Tirsdag: 09–16
• Fredag: 12–19
• Lørdag: 09–16
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