
NU ÄR DET DAGS 
ATT VÄLJA SOP
ABONNEMANG! 
Till dig kan vi köra med liten sopbil
 



Dags att välja  
sopabonnemang
Du har tidigare fått information om att villa- och fritidshus-
hållen i Lysekil kommer att få ett nytt insamlingssystem för 
hushållssopor. Nu är det dags för ditt område att välja sop-
abonnemang. I den här broschyren hittar du dina valbara  
abonnemang, vanliga frågor med svar samt hur du praktiskt 
går till väga för att göra ditt val. 

Vill du titta på de olika sopkärlen?
Välkommen till Siviks återvinningscentral lördagen 30 januari 
klockan 9 -13. Vi finns på plats och svarar gärna på alla dina 
frågor. Kärlen finns uppställda på Sivik permanent. 

Varför byter vi insamlingssystem?
Lysekil är en av få kommuner i Sverige som fortfarande har säck och inte kärl. 
Det nya systemet för sophämtning ska skapa en bra arbetsmiljö för våra ren-
hållningsarbetare. Dessutom kan ett smart insamlingssystem bidra till att vi  
blir ännu bättre på att sortera ut till återvinning. 



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

Båda kärlen töms varannan vecka.

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

Taxan för helårsboende är 3 200 kr/år,  
varav grundavgift 1650 kr.

Taxan för fritidsboende är 2 700 kr/år*,  
varav grundavgift 1650 kr.

*Kärlen töms under april-september (vecka 14-39). 
Tömning vintertid kan beställas som extratjänst till en 
kostnad av 75 kronor och sker då vid nästkommande 
ordinarie tömningsrunda 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. Förpackningar 
och tidningar ska sorteras ut och 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 är 4 700 kr/år,  
varav grundavgift 1650 kr.

Taxan för fritidsboende är 4 200 kr/år*,  
varav grundavgift 1650 kr.

*Kärlen töms under april-september (vecka 14-39). 
Tömning vintertid kan beställas som extratjänst till en 
kostnad av 75 kronor och sker då vid nästkommande 
ordinarie tömningsrunda för helårsboende. 

DINA VALBARA ABONNEMANG

Rambo kan komma att kontrollera renhet på källsorterat material vid hämtning. Vid felsortering uppmärk-
sammas abonnenten på felsorteringen och uppmanas rätta till sorteringen innan tömning kan utföras.

Vid upprepad felsortering kan Rambo komma att omklassa aktuell fastighets abonnemang till abonne-
mangsformen ”Blandat mat- och restavfall”.



?!
Vad ingår i taxan?

Taxan är uppdelad på en grundavgift och en hämtningsavgift. I grundavgiften, 
som är 1650 kr/år, ingår fri tillgång till återvinningscentralerna Sivik och Lönndal 
där du kan lämna grovavfall och farligt avfall, planerings- och utvecklings arbete, 
administration, information samt andra kostnader av mer övergripande karaktär 
som inte rör själva insamlingen. Hämtningsavgiften utgör kostnader för hämtning 
och behandling 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 blir taxorna dyrare? 
Vi i Lysekil har ett stort förändringsarbete framför oss. Gamla tiders sophämtning 
i säck uppfyller inte moderna arbetsmiljökrav. Säckarna måste bytas ut mot sop-
kärl på hjul och vi passar samtidigt på att investera i ett miljöriktigt långsiktigt 
hållbart insamlingssystem. Det innebär betydande investeringskostnader som 
påverkar taxan.

Kostar kärlen något?
Nej, kärlen är inkluderade i taxans hämtningsavgift och kostar inget extra, 
pappers påsar för matavfallet ingår också.

Varför kan inte jag få hemsortering i fyrfackskärl?
Du har kanske hört att Lysekils nya insamlingssystem innehåller abonnemanget 
Hemsortering i fyrfackskärl. Bilen som används för att tömma fyrfackskärlen är en 
större sopbil som klarar av att tömma fyra fraktioner samtidigt. Tyvärr kan vi inte 
komma fram med fyrfacksbilen i ditt område utan behöver köra med en liten 
sopbil som tömmer ”vanliga” kärl. 

FRÅGOR OCH SVAR
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Hur gör jag om jag vill hemkompostera?

Vill du börja hemkompostera ditt matavfall anmäler du det till miljönämnden,   
köper en varmkompost och sätter igång. Har du anmält dig som hemkomposte-
rare till miljönämnden tidigare behöver du inte göra om det. Du väljer abonne-
manget Sorterat matavfall och restavfall. 

Varför vill Rambo samla in matavfallet?
I detta utskick har du fått en folder om matavfall, i den hittar du svar på varför det 
är viktigt att sortera ut matavfallet och varför insamling till rötning till och med 
är bättre än att hemkompostera, ur klimatsynpunkt. Det finns även information 
om hur du gör för att sortera ut matavfall för insamling. 

Varför är abonnemanget Blandat mat-  
och restavfall så mycket dyrare?

Taxans hämtningsavgift är miljöstyrande. Det abonnemang som är sämst för 
miljö och klimat ger den högsta avgiften. 

Kan jag titta på kärlen innan jag bestämmer mig?
Självklart, kärlen till de olika abonnemang som erbjuds finns uppställda på åter-
vinningscentralen på Sivik. Där kan du också se exempel på kärlhagar som inte 
kräver bygglov. Välkommen dit!

Hur ska kärlen stå? 
När kärlen levereras placerar vi dem där vi gärna ser att de står på tömnings-
dagen. Vill du placera dina kärl på annan plats på tomten, se vad som gäller 
i medskickad folder. Här finns även annan information som rör dina kärl och 
som kan vara bra att läsa igenom. Om du har frågor eller behöver hjälp med 
kärl placeringen, hör av dig till Maria Magnusson hos oss på Rambo. Du hittar 
hennes kontaktuppgifter längre bak i den här broschyren. 
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Vad händer när jag valt? 

Vi kommer att köra ut kärl till dig under april-maj. Vi informerar via brev eller 
e-post inför kärlutlämningen. Med dina kärl får du information om hur du sorte-
rar samt ett hämtningsschema. Den nya taxan börjar gälla från och med första 
juni då vi börjar tömma dina nya kärl.   

När ska jag börja använda kärlen?
Vi levererar kärlen under april-maj, veckorna 15-21 och börjar tömma dem i juni. 
Detta betyder att du kan börja använda dina nya kärl i slutet på maj. Vi slut-
tömmer din gamla säck i slutet av maj.

Vad gör jag av min gamla säckställning?
Din säckställning äger du själv. Vill du bli av med den hjälper vi gärna till. Vi 
kommer att hämta gamla säckställningar under juni månad. Mer information 
om detta får du när kärlen levereras.

Kan jag få en påminnelse om att rulla fram  
kärlen inför tömning? 

Ja, vill du ha en påminnelse inför tömningsdagen fyller du i ett mobilnummer 
på raden för sms-avisering när du gör ditt abonnemangsval. 

Kan man dela kärl med grannen?
Ja, upp till tre hushåll kan dela abonnemang och kärl. Förutsättningen är att hus-
hållens avfall får plats i kärlen utan att de blir överfulla. Priset blir då grund avgiften 
à 1650 kronor per hushåll plus delad hämtningsavgift. Gör era abonnemangsval 
var och en för sig. Inkom sedan med en delningsblankett senast sista februari. 
Blanketten hittar du på rambo.se eller ring kundservice på 0523-66 77 00 så 
skickar vi en. Obs detta gäller även för er som redan delar abonnemang.



?!
Kan man få längre hämtningsintervall  

än varannan vecka?
Om ni sorterar ut allt ert matavfall till insamling eller till er egen kompost och upp-
täcker att det skulle räcka med var fjärde-veckas-hämtning av restavfallet, kan ni an-
mäla detta till Rambo. Blankett för detta hittar du på rambo.se eller ring kundservice 
på telefon 0523-66 77 00 så skickar vi en. Vid sådant längre hämtningsintervall sänks 
hämtningsavgiften med 300 kronor per år. Vet ni redan nu att det räcker med var 
fjärde vecka? Gör ert abonnemangsval och inkom sedan med ifylld blankett senast 
sista februari så får ni längre intervall från start.

Kan man få sitt kärl tömt oftare?
Nej, det går inte att få tätare hämtningsintervall men är ni en stor familj som redan nu 
vet att ni behöver större eller fler kärl hör av er till Rambos kundsamordnare Maria 
Magnusson och välj abonnemang via henne. Vi har fler kärlstorlekar att välja på.

Var hittar jag de nya föreskrifterna?
Vill du läsa avfallsföreskrifterna för Lysekils kommun eller renhållningstaxan i sin hel-
het finns de på rambo.se.

Hur stora är kärlen?

Kärltyp Volym Höjd Bredd Djup

n Kärl för matavfall 140 liter 107 cm 50 cm 55 cm

n Kärl för restavfall 140 liter 107 cm 50 cm 55 cm

n
Kärl för blandat mat- 
 och restavfall

190 liter 107 cm 56 cm 70 cm



Gör ditt val senast  

12 februari 2016

SÅ GÖR DU FÖR ATT VÄLJA

Alternativ 1. Gör gärna ditt val på nätet
Gå in på www.webbsvar.se och logga in med  
användarnamn och lösenord från den bifogade  
blanketten. 

Alternativ 2. Posta ditt val
Använd bifogad blankett, gör ditt val och posta.  
Portot är betalt. 



Maria Magnusson, kundsamordnare
E-post: maria.magnusson@rambo.se

Telefon: 0523-66 77 17

Har du fritidsabonnemang? 
Du som idag har fritidsabonnemang kommer automatiskt att 
få det även med det nya insamlingssystemet. Vill du byta till ett 
helårs abonnemang hör av dig till kundservice på 0523-66 77 00 
redan nu så hjälper vi dig. 

Om du glömmer välja…
Du kommer att få en påminnelse men gör du inget val alls får du 
automatiskt det abonnemang som bäst motsvarar det du har idag. 



ofärgad 
glasförpackning

ofärgad glasförpackning

plastförpackning



restavfall

pappers-
förpackning

metallförpackning

matavfall

tidning



RAMBO AB | Södra  Hamngatan 6, 453 80 Lysekil
Tel: 0523 - 66 77 00 | Fax: 0523 - 151 59 | kundservice@rambo.se
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