
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. 

TANUM 
ANMÄLAN OM ATT DELA KÄRL 

 

 

FASTIGHET 1          Denna fastighets abonnemang ska gälla för alla som delar 

Anläggningsnummer: Fastighetsbeteckning: 

Namn på kund/abonnent: Telefon: 

Anläggningsadress Postadress: 

E-post:   

FASTIGHET 2          Denna fastighets abonnemang ska gälla för alla som delar 

Anläggningsnummer: Fastighetsbeteckning: 

Namn på kund/abonnent: Telefon: 

Anläggningsadress: Postadress: 

FASTIGHET 3          Denna fastighets abonnemang ska gälla för alla som delar 

Anläggningsnummer: Fastighetsbeteckning: 

Namn på kund/abonnent: Telefon: 

Anläggningsadress: Postadress: 

KÄRLPLACERING: Skriv vid vilken av fastigheterna 1,2 eller 3 kärlet/kärlen är placerade eller om de har 

en helt annan placering. Vid annan placering räknas kärlen tillhöra fastighet 1. 

Restavfallskärl placering: Matavfallskärl placering:    

Annan placering: 

Ort och datum: 

Namnteckning: 

NEDAN UPPGIFTER IFYLLES AV RAMBO 

Ort och datum: Ärendet handlagt av: 

Renhållningstaxan består av en grundavgift och en hämtningsavgift. Vid gemensamt/gemensamma sopkärl 

delas hämtningsavgiften mellan hushållen. Grundavgiften kvarstår för var och en. Förutsättningarna för att 

kunna dela abonnemang hittar du på bifogat informationsblad. Rambo tar ut en handläggningsavgift om 

205 kr för anmälan. Fastighetsägare 1 får bekräftelse samt handläggningsavgift.  
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Vi värnar om din integritet, läs mer på rambo.se om hur vi behandlar dina personuppgifter. 

TANUM 
ANMÄLAN OM ATT DELA KÄRL 

Informationsblad gällande delat abonnemang för hushållsavfall 

Möjligheten att dela abonnemang regleras av 43 § i Avfallsföreskrifter för Tanums kommun. För att 

få dela abonnemang ska fastigheterna antingen ligga i varandras närhet eller så ska kärlen ha samma 

anvisade uppställningsplats. Hushållens totala avfall måste rymmas i kärlet och samtliga hushåll 

måste ha samma abonnemangstyp. 

Exempel på godkänd delning 
Exempel 1: Du som vill dela kärl med din granne intill eller mittemot på gatan och har enats om samma 

abonnemangsform. 

Exempel 2: Du har en fastighet som vi inte kan nå med sopbilen och blivit hänvisad en ny kärlplacering. Då kan 

du välja att dela med någon med samma kärlplacering.  

Exempel på ej godkänd delning 
Exempel 1: På din väg till jobbet kör du varje dag förbi din kollega/vän/nära anhörig några kilometer bort och 

vill dela abonnemang med hen. 

Fastigheterna är inte närbelägna. Det saknas godkänd anledning till delning. 

Exempel 2: Tre fastigheter med 4–5 personer i varje hushåll vill dela på ett 140-liters kärl.  

Kontakta kundservice och ändra till större kärl för att få delningen godkänd. 

Delning av abonnemang som kräver egen varmkompost: 

Om du vill dela kärl med någon vars abonnemang som kräver utsortering av matavfall till egen 

varmkompost måste även du använda kompost. Du kan ha en egen varmkompost eller dela kompost 

med den du vill dela kärl med. Inget matavfall får lämnas i restavfallet. 

Ska varmkompost delas ska den som äger komposten först godkänna delning av komposten genom att 

skicka ett mail eller brev till Rambo. När Rambo har bekräftat att delning av komposten är godkänd 

kan delning av abonnemang/kärl handläggas. 

43 § Fastighetsinnehavare av upp till tre närbelägna fastigheter kan, efter gemensam anmälan till Rambo, 
dela ett avfallsabonnemang under förutsättning att fastigheternas samlade avfall bedöms kunna rymmas i 
det/de kärl som ingår i det aktuella avfallsabonnemanget, med ordinarie hämtningsintervall. 

 Fastighetsinnehavarna ansvarar gemensamt gentemot Rambo för kärlens tillsyn, skötsel, placering vid 
hämtningstillfället och för eventuell dragväg. Varje fastighetsinnehavare är skyldig att betala hel 
grundavgift och delad hämtningsavgift enligt gällande taxa. 

Avfallsföreskrifterna för Tanums kommun hittar du i sin helhet på rambo.se 
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