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framöver och när 

förändringen väntas 
komma till  ditt område. 
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Varför behöver vi byta insamlingssystem?
Kanske har du sett eller hört att Rambo under de senaste åren har testat ett nytt sätt att samla 
in hushållssopor på och att Lysekils kommunfullmäktige nu beslutat att ett nytt insamlings
system för villa och fritidshushåll ska rullas ut i kommunen. 

Stundande förändringar är viktiga eftersom vi behöver skapa en bra arbetsmiljö för våra 
renhållningsarbetare men också för att ett bra insamlingssystem kan bidra till att vi blir ännu 
bättre på att sopsortera till återvinning. När du sorterar sparar du jordens resurser och gör en 
viktig insats!

Vad blir skillnaden? 
Sopsäcken kommer att försvinna och ersättas med kärl på hjul som på hämtningsdagen ska 
stå i anslutning till en väg där ett hämtningsfordon kan stanna. Samtidigt kommer hämtnings
intervallen att förändras. En annan skillnad är att hushåll som vi kommer fram till med fyrfacks
bilen (som är en lite större sopbil) kommer att kunna välja hemsortering i fyrfackskärl. Hur det 
fungerar kan du läsa längre fram i den här tidningen.

När är det dags?
Förändringen kommer att genomföras i etapper och när vi kommer till dig får du ett valpaket 
hem i brevlådan med all information som krävs för att du ska kunna välja ett sopabonnemang 
som passar dig. Vi räknar med att påbörja förändringsarbetet våren 2016 och vara klara med 
hela kommunen i januari 2018, så det kan dröja innan valpaketet dimper ner i din brevlåda. 
Tills dess har vi samlat viktig information om kommande förändringar i den här tidningen.  
Ta gärna en stund och läs igenom den.

Jag vill avsluta med att säga att jag hoppas att ni tycker att infor
mationen är bra och tydlig. På rambo.se uppdaterar vi löpande så håll 
gärna också utkik där. Har ni frågor är ni alltid välkomna att höra av er 
till oss på Rambo. 

Anne Svensson, projektledare för införandet av nytt  
insamlingssystem för villa och fritidshushåll i Lysekil
Epost: anne.svensson@rambo.se

Det är fastighetsägaren; ett fastighetsbolag, en bostads
rättsförening eller en privat fastighetsägare, som är 
kund hos Rambo och som väljer sopabonnemang. 
Kostnaden för omhändertagandet av soporna ingår 
vanligtvis i hyran eller bostadsrättsavgiften. 

De kommande förändringar som vi beskriver i denna 
tidning berör främst enskilda villa och fritidshushåll. Det 
är dessa hushåll som kommer att få ett helt nytt insam
lingssystem med sopkärl som placeras i anslutning till 

vägen. Idag hämtar vi deras sopor i säckar som kånkas, 
inte sällan långa sträckor, till sopbilen.

Funderar du över vilka möjligheter det finns till utökad 
sortering där du bor, eller något annat som rör just ditt 
soprum så kontakta fastighetsägaren. 

Är du fastighetsägare och vill diskutera sophämtningen 
i din fastighet, kontakta oss gärna på 052366 77 00 så 
tittar vi på lösningar tillsammans. 

Vad innebär förändringen för mig som bor i hyresrätt 
eller i en bostadsrättsförening?
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Etapper
Preliminär etappindelning

n Etapp 1: Brodalen, Brastad, östra delen av Lysekils stad
Valprocess januarimars 2016
Utsättning av kärl aprilmaj 2016
Första hämtning enligt nya abonnemang juni 2016

n Etapp 2: Västra delen av Lysekils stad, Holma, Sämstad
Genomförande under hösten 2016

n Etapp 3 och 4: Övriga landsbygden på fastlandet 
(detaljarbete pågår)
Genomförande under våren/hösten 2017

n Etapp 5: Skaftö, öar utan fast landförbindelse
Genomförande under hösten 2017

Etapper

162

162
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Lysekils nya  
insamlingssystem för  
villa- och fritidshushåll

Valbara abonnemang

Kostar kärlen något?
Nej, kärlen är inkluderade i taxan och kostar inget 

extra, papperspåsar för matavfallet ingår också.  
Vill du börja hemkompostera anmäler du detta till 

Miljönämnden och köper själv en kompost.  

Kan man dela abonnemang?
Ja, upp till tre hushåll kan dela abonnemang och 
kärl. Priset per hushåll blir då grundavgiften plus 

delad hämtningsavgift.  

Vad ingår i taxan?
Taxan är uppdelad på en grundavgift och en hämtningsavgift. 
I grundavgiften, som är 1650 kr/år för villa och fritidshushåll, 
ingår fri tillgång till återvinningscentralerna Sivik och Lönndal 

där du kan lämna grovavfall och farligt avfall, planerings 
och utvecklingsarbete, administration, information samt 

andra kostnader av mer övergripande karaktär som inte rör 
själva insamlingen. Hämtningsavgiften utgör kostnader för 
hämtning och behandlingen av ditt hushållsavfall. Taxan är 
miljöstyrande för att uppmuntra till sopsortering och är satt  

så att ekonomin ska gå jämt ut över tid. Rambo gör alltså 
varken vinst eller förlust på hushållens avfall.  

Varför kommer en del hushåll få  
gemensamma kärl/kärlskåp?

Vi har områden i kommunen som är för trånga för en sopbil 
och/eller där vändplats saknas. För att följa arbetsmiljökraven 

får hämtningsturerna till exempel inte innehålla farliga 
backningsmoment. Det är bland annat Arbetsmiljöverkets 

krav som avgör om vi behöver ordna en gemensam 
avfallslösning. Vi arbetar med att kartlägga kommunen i detalj 
och kontaktar alla hushåll som berörs av gemensamma kärl/

kärlskåp i takt med att det nya insamlingssystemet införs.

Hur funkar det om jag vill hemkompostera? 
Vill du hemkompostera ditt matavfall anmäler du det till 

miljönämnden, köper en kompost om du inte redan har en, 
och sätter igång. Att hemkompostera sitt matavfall är,  

i taxan, jämställt med att sortera ut matavfall till insamling. 
Även om du hemkomposterar kan du få ett brunt kärl till delar 
av ditt matavfall om du vill. För dig som väljer hemsortering i 

fyrfackskärl och vill hemkompostera går det naturligtvis också 
bra. Då lämnas facket för matavfall helt enkelt tomt.   

Här hittar du en översikt över vilka valbara abonnemang som 
det nya insamlingssystemet innehåller och vad taxan blir. Vilka 
abonnemangsformer just du kan välja beror på framkomligheten 
till din fastighet. 

Införande av det nya insamlings systemet kommer att ske 
etappvis och du får hem information i brevlådan med dina valbara 
abonnemang när vi kommer till din etapp. Tills dess fungerar 
sophämtningen som vanligt. 

4
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Hemsortering i fyrfackskärl

Abonnemanget kommer att erbjudas alla hushåll som 
vi kan nå med fyrfacksbilen, som är en större sopbil som 
klarar av att tömma fyra fraktioner samtidigt.

Alternativet innebär att du får två kärl med fyra fack vardera samt 
en mindre box för batterier och ljuskällor. 

Kärl 1 som innehåller fack för tidningar, metallförpackningar, 
matavfall och restavfall töms varannan vecka. 

Kärl 2 som enbart innehåller återvinningsfraktionerna förpack
ningar av glas, papper/kartong och plast, töms var fjärde vecka.

Vart och ett av fyrfackskärlen rymmer 370 liter och är cirka 110 cm 
högt, 77 cm brett och 81 cm djupt. 

Taxan för helårsboende kommer att vara 3 200 kr/år.

Taxan för fritidsboende kommer att vara 2 700 kr/år.* 

*Kärlen töms under aprilseptember (vecka 1439). Tömning vintertid kan 
beställas som extratjänst och sker då vid nästkommande ordinarie tömnings
runda för helårsboende. 

Sorterat matavfall och restavfall
Alternativet innebär att du får två kärl, ett för matavfall och  
ett för restavfall. Förpackningar och tidningar lämnas på åter
vinningsstationen.

Båda kärlen töms varannan vecka.

Var och ett av kärlen rymmer 140 liter och är cirka 107 cm högt,  
50 cm brett och 55 cm djupt.

Taxan för helårsboende kommer att vara 3 200 kr/år.

Taxan för fritidsboende kommer att vara 2 700 kr/år.* 

*Kärlen töms under aprilseptember (vecka 1439). Tömning vintertid kan 
beställas som extratjänst och sker då vid nästkommande ordinarie tömnings
runda för helårsboende. 

Blandat mat- och restavfall
Alternativet innebär att du får ett kärl. Du sorterar inte ut ditt 
matavfall utan slänger det tillsammans med restavfallet. Förpack
ningar och tidningar lämnas på återvinningsstationen.

Kärlet töms varannan vecka.

Kärlet rymmer 190 liter och är cirka 107 cm högt, 56 cm brett och  
70 cm djupt.

Taxan för helårsboende kommer att vara 4 700 kr/år.

Taxan för fritidsboende kommer att vara 4 200 kr/år.* 

*Kärlen töms under aprilseptember (vecka 1439). Tömning vintertid kan 
beställas som extratjänst och sker då vid nästkommande ordinarie tömnings
runda för helårsboende. 

Valbara abonnemang

Valbara abonnemang för dig som bor i ett 
område där vi kan komma fram med sopbil

Så här ser vår fyrfacksbil ut.
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Valbara abonnemang för dig som bor i ett 
område där vi inte kan komma fram med sopbil

Valbara abonnemang för dig som bor på en ö 
utan fast landförbindelse

Sorterat matavfall och restavfall i 
gemensamma kärl/kärlskåp
Alternativet innebär att du får tillgång till gemensamma kärl eller 
en nyckel eller kod till ett kärlskåp som är placerat i området där 
du bor (ej på din tomt). I kärlen lägger du restavfall och matavfall 
separat. Förpackningar och tidningar lämnas på återvinnings
stationen.  

Kärlen töms utifrån behov, dock minst varannan vecka. 

Taxan för helårsboende kommer att vara 2 700 kr/år.

Taxan för fritidsboende kommer att vara 2 400 kr/år. 

Sorterat matavfall och restavfall i 
gemensamma kärl/kärlskåp
Alternativet innebär att du får tillgång till gemensamma kärl eller 
en nyckel eller kod till ett kärlskåp som är placerat i småbåtsham
nar på landsidan. I kärlen lägger du restavfall och matavfall sepa
rat. Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstationen.   

Kärlen töms utifrån behov, dock minst varannan vecka. 

Taxan för helårsboende kommer att vara 2 700 kr/år.

Taxan för fritidsboende kommer att vara 2 400 kr/år. 

Blandat mat- och restavfall i  
gemensamma kärl/kärlskåp
Alternativet innebär att du får tillgång till gemensamma kärl 
eller en nyckel eller kod till ett kärlskåp som är placerat i området 
där du bor (ej på din tomt).  I kärlet slänger du blandat mat och 
restavfall. Förpackningar och tidningar lämnas på återvinnings
stationen.   

Kärlen töms utifrån behov, dock minst varannan vecka. 

Taxan för helårsboende kommer att vara 4 200 kr/år.

Taxan för fritidsboende kommer att vara 3 900 kr/år. 

Blandat mat- och restavfall i  
gemensamma kärl/kärlskåp
Alternativet innebär att du får tillgång till gemensamma kärl eller 
en nyckel eller kod till ett kärlskåp som är placerat i småbåtsham
nar på landsidan. I kärlet slänger du blandat mat och restavfall. 
Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstationen.    

Kärlen töms utifrån behov, dock minst varannan vecka. 

Taxan för helårsboende kommer att vara 4 200 kr/år.

Taxan för fritidsboende kommer att vara 3 900 kr/år. 

Valbara abonnemang
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Valbara abonnemang

Varför fortsätter vi inte att hämta  
hushållssopor på öarna?

Att organisera sophämtning på öar utan fast 
landförbindelse är kostsamt och skulle vi fortsätta 

på samma sätt skulle taxan för samtliga hushåll 
i Lysekil bli dyrare. Ett alternativ hade varit att 

öabonnenterna fick en så kallad särtaxa men det hade 
inneburit höga avgifter för boende på öar utan fast 

landförbindelse. Därför kommer vi, i och med det nya 
insamlingssystemet, lösa det så att öborna lämnar sina 

sopor i gemensamma kärl i småbåtshamnar i land.  
Var vi behöver ha kärl bestäms i dialog med berörda.  

I Tanum och Sotenäs fungerar det så här sedan 
ett antal år tillbaka.
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Renhållningsarbetare är en utsatt yrkesgrupp där arbets-
skador är mer vanligt förekommande än i de flesta andra 
yrkesgrupper. Våra renhållningsarbetare hämtar i genomsnitt 
300 sopsäckar på ett arbetspass. De flesta säckarna väger 
omkring 8-10 kilo. Det blir många ton på en arbetsvecka. 

Idag hämtar vi säckar på olika ställen på tomten, många har 
ett sopskåp i huset eller en plats för sitt säckställ längst in i 
trädgården. Men Lysekil är en av få kommuner i Sverige som 
fortfarande hämtar hushållssopor i säck. Vi ligger således 
efter avseende arbetsmiljön och nu är det dags att göra en 
förändring. Vi behöver byta ut säcken mot kärl som placeras i 
anslutning till gatan där sopbilen kan stanna. 

– Är det möjligt med en permanent placering i anslutning 
till en gata där sopbilen kan köra är det lättast för fastighets

ägaren, men det går så klart bra att ha sina 
kärl stående var man vill. Då behöver man 
ställa fram kärlet på tömningsdagen,  
säger Maria Magnusson, kundsamordnare 
på Rambo. 

Under testet av hemsortering i fyr
fackskärl (läs mer om det på sidan 10) har 
kärlen placerats i anslutning till sopbilens 
uppställningsplats vid tömning. Maria Magnusson 
som har pratat placering med många av testdeltagarna säger:

– Våra testdeltagare har varit jättebra på att köra fram 
sina kärl på tömningsdagen. SMSaviseringen man kan få till 
sin mobil har hjälpt. Vi har varit väldigt imponerade av våra 
testdeltagare och jag tror att vi tillsammans med hushållen 
kommer att lösa övergången till kärl på ett bra sätt. n

Svensk ren-
hållnings-
historia

1800-talet 
Under den tidigare delen av 1800talet finns ingen 
organiserad renhållning i Sverige; avfallet kastas  
ut på gatan och färdas med regnet ut i vatten dragen. 
1834 kommer koleran till Sverige och smittan för
ändrar drastiskt synen på avfall och latrin.  
1868 blir det förbjudet att kasta soporna på gatan 
och kommuner runt om i landet börjar organisera 
insamling. Avfallet är till stor del organiskt – häst
gödsel är ett av de största avfallsslagen på den här 
tiden. Små mängder glas och metall samlas in och 
säljs till skrothandlare. 

1900-talet 
Synen på renhållningen förändras i slutet på 20talet. 
Avfall ska snabbt och enkelt transporteras bort. 
Man börjar använda specialbyggda lastbilar för 
bortforsling och moderniteter så som sopnedkastet 
lanseras. 1954 presenteras papperssäcken som ett 
alternativ till soptunna, tömning kunde nu ske utan 
att någon behövde vidröra avfallet. Samtidigt som 
renhållningen byggs ut accelererar industrialise
ringen och med den utvecklingen ökar mängden 
avfall samtidigt som sammansättningen av material 
förändras. Avfallet är inte längre lika användbart som 
gödsel och kretsloppstänket går förlorat. Att bränna 
eller slänga avfallet på hög anses vara ett smidigt 
sätt att bli av med skräpet. 

Maria Magnusson

Från säck till kärl

Varför vi gör förändringar i sophämtningen
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Avfallsmängden ökar kraftigt under andra hälften 
av 1900talet och på 70talet kommer Miljö
skyddslagen med skärpta krav på deponering och 
avvecklingen av deponier påbörjas. Genom en 
proposition 1975 om återvinning och omhänder
tagande av avfall uttalas att det främsta målet är en 
förbättrad avfallshantering och ökad återvinning. 
Den kommunala renhållningslagen som innebär 
att kommunerna får ensamrätt på allt hushållsavfall 
kommer i samma veva. 

1994 införs producentansvar på exempelvis 
förpackningar och tidningar i Sverige. Producent
ansvar innebär att den som tillverkar, importerar 

och säljer en förpackad vara också har ansvar för att 
emballaget återvinns. Producentansvaret är ett sätt 
att öka mängden återvunnet material och samtidigt 
ge producenterna en morot för att utveckla för
packningar som är enklare att återvinna. En avgift, 
som sedan ingår i konsumentpriset, läggs på varje 
förpackning. Mellan 1994 och 2005 ökar mängden 
förpackningar med 75 procent. 

2005 kommer ett förbud att deponera organiskt 
avfall, det betyder att man inte längre får lägga 
exempelvis matavfall på tippen. Förbudet sätter fart 
på omhändertagandet av matavfall. Man har också 
vid den här tidpunkten börjat kika på alternativ till 

bensin och diesel och att röta matavfall för 
 att producera biogas är ett alternativ. Idag  
rötas majoriteten av allt matavfall som samlas in  
i kommunerna. Detta är ganska nytt, 2011 rötas  
ungefär hälften medan hälften komposteras.  
I Lysekil införs matavfallsinsamling 2010. 

2012 antas ett nationellt miljöetappmål som 
fastslår att minst 50 procent av allt matavfall ska  
sorteras ut och behandlas biologiskt, varav minst  
40 procent ska bli biogas och biogödsel. Idag samlar 
197 av Sveriges 290 kommuner in matavfall. 

Tillväxten och konsumtionen i samhället har 
ökat stadigt, likaså avfallsmängderna. Förra året 
slängde en genomsnittlig svensk 466 kilo avfall. 
Miljöfrågan har varit på tapeten i några år nu och 
de flesta av oss känner till att våra naturresurser är 

begränsade och att klimatet förändras samti
digt som efterfrågan på nya råvaror är stor. 

Att tillvarata avfall och återvinna handlar 
om att maximera nyttan av råvaror och 

energi och spara på jordens resurser 
– att försöka omvandla avfallet som 
uppstår till en resurs som kan fylla ett 

behov. En plastförpackning kan bli en 
blomkruka och metallförpackningar kan åter

vinnas hur många gånger som helst, matavfall kan bli fossilfritt 
fordonsbränsle som hjälper oss att nå målet om en 
fossilfri fordonsflotta. 

Sedan vi införde insamling av matavfall i Lyse
kil år 2010 har ca 30 procent av hushållen börjat 
sortera ut matavfall för insamling och biogas
framställning. På matavfallet vi samlar in i Lysekil 
under ett års tid kan man köra tur och retur till 
Uddevalla drygt 7700 gånger. Hade vi samlat in mat
avfallet från alla hushåll i Lysekils kommun hade det räckt till 
att köra tur och retur till Uddevalla mer än 34 600 gånger.

    I Sverige och övriga EUländer är avfalls
arbetet och mål om avfallshantering 
kopplat till EUs avfallshierarki. Hierar

kin fungerar som en prioriteringsord
ning. Längst ner hittar vi deponi som är 

den gamla tidens melodi. Deponerar avfall 
gör vi bara om vi absolut måste. Nästa nivå är 

förbränning, därefter 
kommer materialåtervinning, 
återanvändning och längst upp i hierarkin hittar vi 
förebyggande som handlar om att se till att avfall inte uppstår. 
Ett exempel på avfallsförebyg
gande är försäljning av varor utan 
onödiga förpackningar. Tanken 
är att samhället ska klättra uppåt 
i avfallshierarkin och då behöver 
vi jobba tillsammans allihop. Riks
dag och regering behöver skapa 

goda förutsättningar med hjälp av målsättningar 
och lagstiftning, kommunerna och renhållnings
bolagen arbetar få att nå målen – exempelvis 
genom att se över sin insamling och göra det 

så enkelt som möjligt för hushållen att göra rätt 
– och enskilda individer behöver ta ansvar för att 
sortera sitt avfall och inte konsumera i onödan. 

Flera kommuner som infört utsortering av mat
avfall har sett att hushållen som börjar sortera sitt matavfall 

uppmärksammas på hur mycket avfall som verkligen slängs 
vilket bidrar till en större medvetenhet. Det finns också studier 
som visar att om man aktivt käll 
sorterar och återvinner, även om 
man inte direkt tänker på det, påver
kar det ofta ens övriga beteende till 
att bli mer miljömedvetet. n

Nutid

Varför vi gör förändringar i sophämtningen



10 Nytt insamlingssystem

Det är nu två år sedan testet med hemsortering i fyrfackskärl 
påbörjades och resultatet är positivt. Utvärderingen visar att 
93 procent vill behålla sina fyrfackskärl. Vi har träffat två av 
testdeltagarna för att fråga om deras upplevelser. 

Det är måndag eftermiddag och regnet hänger i luften när vi 
knackar på hos Olof och Christina Österberg i Kyrkvik. Vi slår 
oss ner i vardagsrummet och Olof berättar att de anmälde sig 
till testet främst av nyfikenhet. Liksom på många platser i stan 
är tomterna i Kyrkvik små. Olof och Christina har 390 kvadrat
meter som rymmer två hus plus en liten trädgård. Makarna 
Österberg tycker att kärlstorleken är ett minus, men har tillsam
mans med grannparet hittat en gemensam plats. De delar 
kärlen med grannen och rullar ner dem till gatan inför tömning. 
Övergången var inte särskilt svår: kärlen är tydligt märkta och 
sorteringen enkel. 

Förutom att kärlen är skrymmande är det bra att veta att 
man under sommaren behöver hålla lite koll på sitt matav
fall och tvätta ur kärlet ibland för att minska risk för lukt och 
fluglarver. Hemma hos Olof och Christina har man haft några 
år på sig att hitta strategier. På sommaren slänger Olof lite kalk 
i kanterna på matavfallsfacket. Kalk minskar kvävehalten vilket 
tar knäcken på larverna. 

Trots skrymmande kärl och vissa problem med matavfallet 
vill Olof och Christina i likhet med 93 procent av de 485 hushåll 
som deltagit i testet behålla sina fyrfackskärl. 

Kärlen må vara stora, men man slipper förvara förpack
ningar och tidningar som ska till återvinning under diskbänken 
eller in någon skrubb. 

– Det är behändigt, säger Olof.
Österbergs är inte ensamma om att tycka systemet är 

enkelt; 92 procent av testdeltagarna anser att kärlen är  
enkla att använda. Det är lätt att förstå sig på och gör var
dagen lite enklare. Tillgängligheten gör det lättare att  
sortera sina sopor. 

Anne Svensson på Rambo är projektledare för införandet 
av nytt insamlingssystem i Lysekil men också den som höll i 
trådarna under testet. Hon berättar att det under våren 2014 
gjordes en mätning av mängden restavfall från hushåll i Lysekil 
med olika slags abonnemang. Resultatet var slående: del
tagarna i testet av hemsortering i fyrfackskärl sorterade ut 
80 procent mer avfall till återvinning än vad snitthushållet  
med bara sopsäcksabonnemang gjorde. 

Frågetecken före teststart
Före teststarten hösten 2013 fanns det en del frågetecken. 
Vissa var oroliga för att ha kärlen stående i anslutning till gatan. 
Skulle det inte bli så att förbipasserande slängde sitt skräp i 
deras kärl? Nej, hittills har det fungerat utan att kärl behövts 
låsas.  En annan fråga handlade om vad vi slänger mest av. 
Detta eftersom facken är olika stora. Erfarenheter från andra 
kommuner har använts för att avgöra vilket slags avfall som 
behövde mest plats. 

Några månader in i testet gjordes fackindelningen om då 
en stor andel av testhushållen tyckte att matavfallet hade fått 
ett för litet fack. Den nya ordningen blev:

Kärl 1 innehåller matavfall, restavfall, tidningar och metall-
förpackningar och töms varannan vecka. 

Kärl 2 innehåller pappersförpackningar, plastförpackningar, 
färgat- och ofärgat glas och töms var fjärde vecka. Vart och ett av 
kärlen är 100 cm högt, 75 cm brett och 95 cm djupt. Dessutom 
ingår en mindre box för batterier och ljuskällor. När den är full 
hängs den på kärlet för tömning.

Slutligen undrade många testdeltagare över tömnings
frekvensen och placeringen av kärlen. Alla har inte plats på sin 
tomt att ha kärlen stående permanent i direkt anslutning till 
vägen. Många drar därför fram sina kärl bara på tömningsda
gen. Rambo erbjuder smsavisering för att göra det lättare att 
komma ihåg när det är dags.  

Trots de frågetecken som fanns i början  visar utvärderingen 
att 88 procent är mycket nöjda eller ganska nöjda med hur in
samlingen sköts. Olof och Christina tycker att det skulle vara lätt 
att övertyga andra om att välja hemsortering i fyrfackskärl.   n

Vad säger våra  
testdeltagare?

Tips på hantering av matavfall 
•  Torrare matavfall luktar mindre så låt vätskan rinna av och 

lägg en tidning eller lite papper i botten på den bruna 
påsen.

•  Förslut alltid påsen väl och byt påse ofta. Har du fiskrens 
eller annat som luktar mycket så rulla in det i en tidning och 
använd dubbla papperspåsar. 

•  Håll kärlet rent och spraya gärna ättika eller släng lite kalk 
på insidan av kanten.

•  Har du möjlighet att placera kärlet i skugga så gör gärna 
det, men glöm då inte att rulla fram det på tömningsdagen.

•  När det är kallt kan påsarna frysa fast i kärlet, detta löser du 
enkelt genom att lägga en tidning på botten av ditt kärl. 

Hemsortering i fyrfackskärl har testats i Lysekil
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Test av fyrfack framgångsrikt   
   
Bra miljönytta och service   
Lite diagram och siffror   

Bakgrund: Lysekil behöver satsa på en bättre arbetsmiljö 
När frågan om ett nytt insamlingssystem aktualiseras finns en liten grupp kommuner i Sverige som erbjuder kunderna 
hemsortering i fyrfackskärl. Det innebär att glas, pappers, plast och metallförpackningar, tidningar, matavfall och rest
avfall sorteras direkt i sopkärlen hemma.  

De kommuner som infört systemet märker snabbt att utsorteringen av förpackningar och tidningar till återvin
ning ökar och mängden restavfall till förbränning minskar, vilket är i linje med målsättningar på både nationell nivå  
och på EUnivå. Samtidigt gillar kunderna systemet som gör det lättare att sortera och som innebär att man slipper 
 turerna till återvinningsstationen. Det verkar lovande och man börjar fundera över om lösningen skulle fungera i Lysekil. 
Lysekils kommun har flera trånga områden där en stor sopbil har svårt att ta sig fram, men en kartläggning visar att det 
trots allt är möjligt att erbjuda cirka 4000 av kommunens totalt 7700 villa och fritidshushåll hemsortering i fyrfackskärl. 
I februari 2013 får Rambo i uppdrag av kommunfullmäktige att genomföra ett test av systemet. Nästan 500 hushåll 
anmäler sig som testdeltagare och får hem två kärl uppdelade i fyra fack för fullskalig sortering av sitt hushållsavfall. 

Olof

Christina
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Till vem ställer man frågor?
Har du frågor av övergripande karaktär kontakta Anne Svensson, 
projektledare för införandet av nytt insamlingssystem för villa och 
fritidshushåll i Lysekil. E-post: anne.svensson@rambo.se

När det är dags för din etapp kan du ställa frågor om gemen
samma kärl/kärlskåp samt placering av kärl till Maria Magnusson, 
kundsamordnare. E-post: maria.magnusson@rambo.se


