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Protokoll (6/2022) 
fört vid sammanträde med styrelsen för Rambo AB 
 
Plats och tid 
Datum: 2022-12-19 
Tid: 9.00-11.30 
Plats: Rambo HK i Lysekil 
 
Beslutande 
Lars-Arne Staxäng ordförande  
Roger Siverbrant, Lysekil  
Håkan Hansson, Sotenäs 
Jens Gustafsson, Sotenäs  
Rolf Hansson, Munkedal Tjänstgörande ersättare, Munkedal  
Christer Börjesson, Munkedal vice ordförande 
Glenn Sandsten, Tanum 
Arne Mörk, Tanum 
 
Frånvarande 
Tomas Andersson Ordinarie ledamot, Lysekil 
Rolf Berg Ordinarie ledamot, Munkedal 
 
Övriga närvarande 
Mats Andresen verkställande direktör  
Kjell Andersson suppleant, Sotenäs, via länk 
Helene Stranne suppleant, Sotenäs, via länk 
Hans Schub suppleant, Tanum 
Jaana Wikén Ekonomi/HR-chef 
 
§ 1 Formalia 
Roger Siverbrant utses att justera dagens protokoll. 
 
§ 2 Adjungeringar 
Jaana Wikén  
 
§ 3 igångsättningstillstånd inköp av kärl Sotenäs Kommun 
Sotenäs Kommun ska införa fyrfackssystem för fastighetsnära insamling av förpackningar  

under 2023. Det är många kommuner som avser att införa fyrfackssystem varför bolaget 

 fått en uppmaning från leverantören att beställa kärlen snarast om de ska kunna leverera  

kärlen enligt tidsplanen. Sotenäs Kommun har tidigare beslutat om en kreditram om 25,75  

mnkr. Vi har gjort en framkomlighetinventering i Sotenäs Kommun. Inverteringen pekar  

på att vi behöver investera i drygt 4600 nya kärl till en investeringskostnad om ca. 16,2  

mnkr 

 

Styrelsen beslutar att: 
 -ge igångsättningstillstånd för inköp av fyrfackskärl till Sotenäs Kommun under  

förutsättning att kommunala beslut fattas.  
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§ 4 utökning av finansiell låneram för införande av 4 – fackssystem i Sotenäs Kommun 
Lagkrav enligt regeringens beslut i juni 2022 
kommunerna ska ta över det operationella ansvaret för insamling av förpackningar från  

producenterna. Det innebär att kommunerna står inför en stor reform som kräver stora  

investeringar för att hantera det nya kravet. 

  

Lagkravet kommer att innebära att bolaget växer och behöver köpa in fler fordon och kärl  

än tidigare beräknat för att hantera lagförändringen. 

 

-  Insamlingsansvaret går över till kommunerna 2024-01-01. 

-  FNI (fastighetsnära insamling) ska vara fullt utbyggd 2027-01-01. Det innebär att  

samtliga hushåll i kommunerna, villor, lägenheter och samlokaliserade verksamheter ska 

 sortera ut sina förpackningar och kommunerna ska samla in dessa fastighetsnära, där  

framkomligheten tillåter.  

- Kommunerna ska få full ersättning för utförandet 

 
Sotenäs Kommun ska införa fyrfackssystem för fastighetsnära insamling av förpackningar  

under 2023. Det av bolagsstämman tidigare fattade beslutet (2018-09-21) om en kreditram  

på 25,75 mnkr behöver revideras då de skett prisökningar på material samt inköp av fordon  

för att klara insamlingsuppdraget i Sotenäs Kommun med anledning av en undermålig  

fordonsflotta. Utgift avseende byggnad för mellanförvaring av insamlat och utsorterat  

material har tillkommit.  

 

Mellanlagringsbyggnaden fanns inte med i ursprungsberäkningarna 2018. Byggnaden har  

tillkommit med anledning av att den är nödvändig för att hålla materialet inomhus och för  

att det med säkerhet inte ska blåsa ut plast eller andra material i havet. 

Mellanlagringsbyggnadens placering är nödvändig då alternativet att transportera allt  

material till Lysekil ger kraftigt fördyrade kostnader med anledning av den långa  

transportsträckan.  
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Det har tidigare fattats två beslut av styrelsen om igångsättningstillstånd för  

mellanlagringsbyggnaden. Producenterna ska hämta materialet fritt  

på kommunernas mellanlagringsplatser. 

 

Gemensamma kärlskåp har investerats under 2022 med bolagets egna medel. Bolaget  

behöver utöka den tidigare beviljade kreditramen med 10,375 mnkr från 25,75 till 36,125  

mnkr. Totalt beräknas Rambo AB ha ett lånebehov om 36,125 mnkr för att kunna slutföra  

införandet av systemet. 

 

Kommunerna ska få full ersättning av producenterna för att samla in förpackningarna hos  

hushållen, ersättning för mellanlagring, ÅVSer samt information kommer även  

kommunerna att få ersättning för. Ersättningarna är schablonmässiga och beslutas av 

 Naturvårdsverket. Den utökade lånefinansieringen kommer Sotenäs Kommun få  

kostnadstäckning för. 

 

Styrelsen beslutar att: 
 - utöka lånefinansieringen för införandet av fyrfacksystemet i Sotenäs kommun till totalt  

36,125 mnkr under förutsättning att kommunala beslut fattas. 

 

§ 6 information skatt på avfallsförbränning  

 

Riksdagen har beslutat avskaffa avfallsförbränningsskatten. Dessutom slopas  

koldioxidskatten på kraftvärmeproduktion. Båda förändringarna börjar gälla redan den 1  

januari 2023. Flera utredningar har visat att förbränningsskatten inte styr om avfallsflödet  

från energiåtervinning till materialåtervinning, så som det var tänkt – sådan styrning måste 

sättas in i ett tidigare skede. 

 

Borttagandet av förbränningsskatten innebär inte att det blir lägre kostnader för  

renhållningskollektiven på förbränning då förbränningsindex höjs med 19,8 % på  

förbränning. Om man jämför mot föregående årsvolymer så kommer kostnaden att öka  

med 162 tkr för Rambos ägarkommuner. 

 

§ 7 övriga frågor 
När går information ut till hushållen för inpasseringssystemet? Informationen är något 
försenad och skulle gå ut i december. Efter kontakt efter dagens styrelsemöte fick vi reda 
på att information till hushållen går ut första veckan i januari, samtidigt släpper vi samma 
information på hemsidan. 
 
§8 Nästa möte  
2023-02-21 i Munkedal 
 
 
Underskrifter 

Lars-Arne Staxäng Mats Andresen 
Ordförande Protokollförare 
 
Roger Siverbrant 
Justerare 
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