
SOTENÄS 
ANMÄLAN OM UPPEHÅLL I HÄMTNING 

AV HUSHÅLLSAVFALL 

0523-66 77 00 | kundservice@rambo.se | www.rambo.se  

Besöksadress: Södra Hamngatan 6 | Postadress: 453 80 Lysekil 

Vi värnar om din integritet, läs mer på rambo.se om hur vi behandlar dina personuppgifter. 

Renhållningstaxan består av en grundavgift och en hämtningsavgift. Vid uppehåll tas ingen hämtningsavgift ut. 
Grundavgiften kvarstår. 

För helårsboende medges uppehåll i sop- och/eller latrinhämtning om fastigheten är outnyttjad under en 
sammanhängande tid av minst sex månader. För fritidsboende medges uppehåll om fastigheten är outnyttjad minst hela 
innevarande års hämtningsperiod. För fritidsboende måste anmälan vara Rambo tillhanda i god tid innan innevarande års 
hämtningsperiod för att kunna behandlas. Med outnyttjad fastighet avses fastighet som inte bebos alls. Tillsynsbesök får 
inte generera hushållsavfall. Ställ undan ditt kärl under uppehållsperioden.  

Uppehåll i slamtömning kan endast medges för ett helt kalenderår, 1 jan t.o.m. 31 dec. Önskas sluttömning av brunn/tank, 
kontakta Rambos kundservice. Anmälan ska vara Rambo tillhanda i god tid innan 1 jan för att kunna behandlas. 

Behandlat uppehåll träder i kraft vid nästkommande månadsskifte och gäller som längst 31 dec innevarande år. Rambo tar 
ut en handläggningsavgift enligt gällande taxa. Abonnemanget påkopplas automatiskt efter uppehållsperiodens utgång om 
inte ny anmälan kommit in och blivit behandlad. Tänk på att skicka in din anmälan i god tid. 

Kryssa i vad anmälan avser: 

Sophämtning Latrinhämtning Slamtömning 

Anläggningsnummer: Fastighetsbeteckning: 

Namn på kund/abonnent: Telefon: 

Hämtningsadress: Postadress: 

E-postadress: Faktureringsadress (om ej samma som postadress): 

Redogör varför fastigheten inte kommer att nyttjas och att hushållsavfall inte genereras: 

Ort och datum: 

Anmälan och skriftligt intygande gjord av, 
namnteckning: 

Namnförtydligande: 

Uppgifter nedan fylles i av Rambo: 

Ort och datum: Ärendet handlagt av: 

Uppehåll för latrin- och eller sophämtning medges för perioden: 

Uppehåll för slamtömning medges för perioden: 

Anmälan behandlas ej pga.: 
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