
Ett enklare och 
bättre system att 
hantera ditt avfall!

Nyhet

Nytt insamlingssystem och nya abonnemang  
för villa- och fritidshushåll i Sotenäs kommun.



Under 2023 kommer vi att ändra hur ditt hushållsavfall samlas 
in och hanteras. Detta gör vi för att erbjuda dig som boende i 
Sotenäs bättre service, möta nya krav på god arbetsmiljö och för 
att nå Sveriges miljömål. 

Vad blir skillnaden med det nya systemet?
De stora nyheterna för dig som boende är abonnemanget Hemsortering och 
insamling av matavfall. 
 Med Hemsortering slipper du att åka till återvinningen med förpackningar 
av metall, glas, papper och plast samt tidningar, ljuskällor och småbatterier. 
Och matavfallet sorteras ut för att användas till produktion av biogas och 
biogödsel. 
 Vi ersätter också gamla soptunnor med moderna kärl som ID-märks för att 
undvika missade tömningar och renhållningsfordonen (sopbilarna) får ett 
digitalt interaktivt kartsystem. 
 

När är det dags?
I slutet av mars månad får du en broschyr hem med information om vilka kärl  
du får. De nya kärlen levereras från oktober. Vill du veta mer så finns all 
information också samlad på www.hemsortering.nu

Bättre service, 
ökad återvinning 
och gladare 
personal.

Återvinningen  
i Lysekil ökade 

När abonnemanget Hemsortering  
infördes i Lysekils kommun ökade åter-

vinningen med 215 ton. Familjen Löfwall 
som bor i Brastad, Lysekils kommun 
är jättenöjda och tycker att kärlen 

har allt man behöver för en 
smidig sortering.



Kärl och sortering  
Kärl 1: Matavfall, restavfall, tidningar, 
metallförpackningar.

Kärl 2: Ofärgade/färgade glas- ,  
pappers-, plastförpackningar, små- 
batterier och ljuskällor.

 

 
Tömning (helårsabonnemang)  
Kärl 1: Töms varannan vecka, året runt. 
Kärl 2: Töms var fjärde vecka, året runt.

Egen kompost 
Egen kompostering av matavfall  
är ok om du anmäler/har anmält till  
miljönämnden.

Observera att du inte får avdrag på 
taxan. Mer information får du i kärlbro-
schyren som kommer i slutet av mars.

Storlek   
Volym: 370 liter  
H: 110 cm  B: 77 cm  D: 88 cm

Taxa   
Helårsboende 4 091 kr/år  
Fritidsboende  3 610 kr/år* 
I taxan inkluderas  
grundavgiften 1 925 kr/år.

I Hemsorteringskärlen kan du sorte-
ra ut tio olika avfallsslag i två olika 
kärl. På så vis kan du sortera ut dina 
förpackningar hemma. 

Hemsortering 
i fyrfackskärl

Kärl och sortering  
Brunt kärl: Matavfall 
Grått kärl: Restavfall

Förpackningar av metall, papper, 
plast, glas och tidningar, små- 
batterier, ljuskällor lämnas på åter- 
vinningsstationen/centralen.

Tömning (helårsabonnemang)  
Båda kärlen töms varannan vecka  
året runt.

Egen kompost 
Egen kompostering av matavfall  
är ok om du anmäler/har anmält till 
miljönämnden.

Observera att du inte får avdrag på 
taxan. Mer information får du i kärlbro-
schyren som kommer i slutet av mars.

Storlek   
Volym: 140 liter  
H: 108 cm  B: 50 cm  D: 56 cm

Taxa   
Helårsboende 4 091 kr/år  
Fritidsboende  3 610 kr/år* 
I taxan inkluderas  
grundavgiften 1 925 kr/år.

Mat- och restavfall sorteras i två  
olika kärl. Förpackningar och tid-
ningar lämnar du själv till återvin-
ningsstation.

Sorterat mat-
och restavfall

Kärl och sortering  
Om du bor i ett område där renhåll-
ningsfordonet (sopbilen) inte kan kom-
ma fram får du del i gemensamt kärl. 
De gemensamma kärlen är antingen 
fristående eller i ett kärlskåp, beroen-
de på vart du bor. 

Förpackningar av metall, papper, 
plast, glas och tidningar, småbatterier, 
ljuskällor lämnas på återvinnings- 
stationen/centralen.

Tömning  
Tömningsfrekvensen beror på hur 
många som delar på kärlskåpet. 

Egen kompost 
Egen kompostering av matavfall  
är ok om du anmäler/har anmält till 
miljönämnden.

Observera att du inte får avdrag på 
taxan. Mer information får du i kärlbro-
schyren som kommer i slutet av mars.

Storlek   
Kärlens storlek anpassas efter hur 
många hushåll som delar på dem.

Taxa   
Helårsboende 3 691 kr/år  
Fritidsboende  3 410 kr/år* 
I taxan inkluderas  
grundavgiften 1 925 kr/år.

Mat- och restavfall sorteras i två  
olika kärl. Förpackningar och tid-
ningar lämnar du själv till återvin-
ningsstation.

Gemensamt  
kärlskåp/kärl

Säg hej till dina  
nya avfallskärl.  
Framkomligheten till din adress avgör vilka kärl du får. På vägar där hem- 
sorteringsbilen kommer fram får man hemsorteringskärl med möjlighet att 
sortera ut både matavfall och hushållsförpackningar. Om det är trångt, 
brant eller svårt för hemsorteringsbilen att vända erbjuds du istället utsorte-
ring av rest- och matavfall i egna eller gemensamma kärl. 

Kärl 1:   
Tidningar, metall-

förpackningar, 
matavfall och 

restavfall.

Kärl 2:  
Förpackningar av plast, 
papper, ofärgat och 
färgat glas samt små-
batterier och ljuskällor.

Mindre  
restavfall!

40%

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

En undersökning i Munkedal visar att mängden avfall som går till  
förbränning har minskat med 40% efter införandet av de nya kärlen.

Ökad återvinning med Hemsortering



Varför valde ni Hemsortering*?
– Vi valde det för att det var en kombination. 
Förr samlade man på sig mer innan man kom 
iväg till återvinningen. Nu är det smidigt att 
kunna sortera direkt hemma i kärlet och inte 
förvara allt inomhus.

Har ni upplevt något problem med 
abonnemanget?
– Vi är nöjda. Och i princip så har kärlen  
tömts när de ska.

Källsorterade ni tidigare och i så fall, 
sorterar ni mer nu? 
– Ja, vi har gjort det tidigare med. Men vi har 
blivit betydligt bättre på att sortera ut och vi 
har blivit mer medvetna om det. Ibland upp-
levs det som att det fort blir fullt i vissa fack, 
framförallt plast- och pappersförpackning-
arna. Vi sorterar ut betydligt mer plast nu än 
tidigare.

Vad tycker ni om kostnaden för 
abonnemanget? 
– Vi anser att det är prisvärt!

Hur har ni valt att ha kärlen?
– Vi har valt att placera dem vid vår friggebod 
precis intill vägen.

Vad tycker ni om att få påminnelser  
i mobilen inför tömning?
– Peter har den tjänsten och den fungerar väl-
digt bra, men även jag tänker att skaffa den.

Rebecca och Peter bor med sina 
två barn, i ett klassiskt villaområde. 
Som alla barnfamiljer blir det en 
hel del avfall varje vecka. De har 
abonnemanget Hemsortering.

*I Lysekil och Munkedal fick man välja kärl. 
I Sotenäs tilldelas man kärl beroende på 
framkomlighet. 

Vad är matavfall?
Matavfall är biologiskt nedbrytbart avfall 
som består av livsmedel eller som uppstår 
i samband med hantering av livsmedel. 
Matavfall är både oundvikligt matavfall, 
som till exempel skal, ben och kaffesump, 
och onödigt matavfall, som matrester och 
mat som blivit dålig.

Kvalitetssäkrat biogödsel
Efter rötning av matavfallet får man kvali-
tetssäkrat biogödsel som kan användas 
vid odling av kravmärkta grödor. Cirkeln 
blir sluten och maten som kommer från 
våra svenska åkrar blir återigen näring för 
nyproduktion av mat.

Förnybar energikälla
Biogas är en förnybar energikälla som kan 
bidra till att minska utsläppen av växthus-
gaser i jämförelse med fossila bränslen, 
såsom bensin och diesel.

Din insats spelar stor roll
För att återvinningen ska fungera så bra 
som möjligt är det viktigt att du sorterar 
ditt matavfall rätt och inte lägger plast eller 
förpackningar i din bruna matavfallspåse.

Utsortering av matavfall  
blir obligatoriskt
Enligt beslut från EU kommer utsortering 
av matavfall att bli obligatoriskt från och 
med 1 januari 2024.
 Vill du läsa mer om hur matavfall blir till 
biogödsel? Kika på biogodsel.se
 

Fastighetsnära insamling betyder att vi 
ska möjliggöra för privathushåll att kunna 
sortera ut sina förpackningar direkt i hus-
hållets avfallskärl. Senast den 1 januari 
2027 ska fastighetsnära insamling vara 
infört för hushållen.

Vi har gjort det här förut
Rambo står väl rustade för att ta över 
detta ansvar. Vi har redan infört hemsor-
tering i Lysekil och Munkedal med gott 
resultat. Sotenäs får sina nya kärl under 
hösten 2023 och Tanum hösten 2024. 
Hemsortering gör det enkelt för hushål-
len att sortera ut sina förpackningar och 
de material vi får in är välsorterade, vilket 
medför rätt förutsättningar för god åter-
vinning.

För en bättre framtid
Att sortera avfall är viktigt. Det handlar 
om att ta till vara på naturens resurser 
och efterlämna en god planet till kom-
mande generationer. Om vi alla hjälps åt 
att se till att avfallet hamnar på rätt plats 
får vi en trivsammare miljö och minskar 
på koldioxidutsläppen.

Tack för att du sorterar!
Vill du läsa mer om regeringens be-
slut? Då hittar du det på regeringen.se 
(2022:1274)

Biogödsel –  
så blir gammal 
mat till ny.

Borta bra men 
hemsortering  
bäst.

Regeringen har beslutat att kommunerna ska ta  
över ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall.  
I detta beslut ingår också ett beslut om fastighets- 
nära insamling. 

När du sorterar ut ditt matavfall bidrar du till en positiv miljö- 
påverkan. Istället för att förbrännas tillsammans med restav-
fallet rötas matavfallet och blir till både biogas för att driva 
fordon och biogödsel som används inom jordbruket.

Fastighetsnära 
insamling – ett 
regeringsbeslut. 

MATAVFALL

Behöver du fler  
matavfallspåsar?

Kläm bara fast en pappers- 
påse mellan lock och kärl så 

lämnar vi nya när kärlet töms.



En stor del av 
restavfallet går  
att återvinna.

Under 2022 arbetade vi med framkom-
lighetsinventering. Det innebär att vi 
varit ute och undersökt framkomlighet-
en vid alla fastigheter. Vi har gjort detta 
för att kunna avgöra vilka kärl du kan ha. 

Vad vi tittat på
Vi har i förväg varit ute och kartlagt alla 
hushåll i Sotenäs kommun. Vi har tittat 
på hur det ser ut vid fastigheten,  

hur vägen fram till fastigheten ser ut  
och vilka vändmöjligheter som finns. 

Varför får jag inte välja kärl?
Eftersom regeringen beslutat om fast-
ighetsnära insamling arbetar vi för att 
tillhandahålla hemsortering till så många 
hushåll som möjligt. Om ditt hushåll inte 
kan få hemsortering, på grund av fram-
komligheten, kommer ni att få möjlighet 

att sortera ut rest- och matavfall i egna 
kärl, eller i gemensamma kärl. 

För din och vår säkerhet
Vi har också gjort framkomlighetsinven-
teringen för att säkerhetsställa att ren-
hållningsfordonet kan ta sig fram på ett 
säkert sätt. Detta skapar en säker och 
trygg boendemiljö och en god arbets-
miljö för vår personal.

Nu har vi undersökt  
framkomligheten  
till din adress.

Vi blandar  
inte avfallet.

När avfallskärlen töms i 
hemsorteringsbilen hamnar 

respektive avfallsslag i rätt fack 
och blandas inte. Det sorterade 

avfallet hålls separerat hela 
vägen till omlastning för vidare  

återvinning.

Kan sorteras ut
40%

Restavfall
60%

Inför införandet av det nya insamlingssystemet gjor-
de Rambo en plockanalys av restavfallet i Sotenäs 
och såg att 15% utgörs av matavfall. Matavfallet ska 
nu sorteras ut och bli till biogas och biogödsel. 
 Därutöver utgörs 20% av tidningar och förpack-
ningar som kan återvinnas. Detta ska antingen 
lämnas på återvinningsstation eller läggas i hemsor-
teringskärl. 
 Plockanalysen visade också att ungefär 5% av 
restavfallet utgörs av bland annat farligt avfall, träd-
gårdsavfall, elektronik och textil, som ska lämnas på 
återvinningscentral. 

Visste du att 40% av avfallet, som i dag  
går till förbränning, till stor del går att 
återvinna?

 20%  Tidningar och 
  förpackningar 
 15%  Matavfall

 5%  Övrigt*

Om du inte har så mycket avfall kan du 
dela kärl och abonnemang med upp till tre 
grannar/hushåll. Varje hushåll betalar då 
sin egen grundavgift och delar hämtnings-
avgiften med grannen.
 För att få dela abonnemang ska fastig-
heterna ligga i varandras närhet eller så 
ska kärlen ha samma anvisade uppställ-
ningsplats. 
 Hushållens totala avfallsmängd måste 
rymmas i kärlet (exempelvis kan mängden 
restavfall inte överstiga 140 liter under två 
veckor) och samtliga hushåll måste ha sam-
ma abonnemangstyp. 

Exempel på godkänd delning
Exempel 1: Du har samma abonnemang 
som din granne intill eller mittemot på ga-
tan och vill dela. Ni betalar varsin grundav-
gift och delar på hämtningsavgiften. 

Exempel 2: Du har en fastighet som vi en-
dast kan nå med ett mindre renhållnings-
fordon, men vill ändå ha Hemsortering. 
Då kan du välja att dela med en granne till 
vilken hemsorteringsbilen kommer fram. 
Ni betalar då varsin grundavgift och delar 
på hämtningsavgiften. Kontakta oss så 
hjälper vi dig se om det är möjligt.

Anmälan för att dela kärl
I kärlbroschyren, som kommer i slutet av 
mars, kan du läsa mer om hur anmälan för 
att dela kärl går till. 

Dela avfallskärl med grannen?

* Farligt avfall, textil, trädgårdsavfall och elektronik



Svar: Vänta med att bygga kärlhage tills du fått hem
dina kärl. Kärlen börjar levereras med start i oktober. 

Svar: Vi har om-
råden i kommunen 
som är för trånga 
för ett renhållnings-
fordon och/eller där 
vändplats saknas. 
För att följa arbets-
miljökraven 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 meddelar 
alla hushåll som berörs av gemensamma avfallskärl/
kärlskåp.

2,5 meter dragväg ingår
I avgiften för ditt renhållningsabonnemang 
ingår en dragväg om upp till 2,5 meter in 
på tomt från väg där renhållningsfordonet 
kan stanna. Dragvägen mäts som enkel 
gångväg mellan vägen och kärlets uppställ-
ningsplats, eventuell trottoar borträknas. 
Dragvägen får maximalt vara 10 meter, du 
kan alltså köpa upp till 7,5 meter utöver de 
2,5 meter som redan ingår. Vi ställer alltid 
tillbaka kärlen där vi hämtar dem. 

Få meddelande inför tömning
I appen Mitt Rambo kan du registrera den 
adress du vill få  notiser för inför tömning. 
Ladda ned den där du hämtar appar och 
slå på notiser. 

Investering för 
framtiden
När avfallet tidigare 
hämtats har chauf-
förerna haft stora 
papperskartor för 
att hitta till alla kun-
der. Vi har investe-
rat i ett system för 
att öka driftsäkerhet 
och kva litet. För att det 
ska fungera behövs dato-
rer i bilarna och ID-märkta kärl. 
Investeringen är långsiktig och görs för att 
öka servicen för dig som kund och för att 
förbättra arbetsmiljön för våra chaufförer.

Ökad service och 
bra arbetsmiljö
I bilen finns en datorskärm med en karta 
där tömningsturen är utmärkt, chauffören 
följer anvisningarna för att köra den opti-
malt beräknade turen.

I början av turen syns alla otömda avfall-
skärl som prickar. När kärlet sedan 

tömts markeras det grönt på skär-
men inne i bilen.
 Om det inte går att tömma 
kärlet knappar chauffören in en 
avvikelse som skickas direkt till 
kundservice. Om kun den sedan 

hör av sig till kundservice om 
missad tömning kan de förklara vad 

som skett och varför. Systemet under-
lättar arbetet på fält, minskar risken för 

missad tömning och förbättrar service och 
kommunikation mot kund. Ett väl beprövat 
system i Sverige som helt enkelt ökar kva-
litén på vårt arbete.

Frågor & svar

5m
1000kr/år

2,5m
ingår 10m

2500kr/år

Här har vi samlat de vanligaste frågorna kring det nya insamlingssystemet. 
Fler frågor och svar hittar du på hemsortering.nu – känner du dig osäker  

så är det bara att höra av dig till oss!

Renhållningspersonal är en utsatt yrkesgrupp där arbetsskador 
är mer än vanligt förekommande. Vår personal tömmer många 
avfallskärl under ett arbetspass och vill du hjälpa till att dra fram 
avfallskärlen till vägen på tömningsdagen blir vi jätteglada!

Dina avfallskärl – 
vår arbetsplats.

Svar: Abonnemangsavgiften innehåller en grundav-
gift om 1 925 kr och en hämtningsavgift beroende av 
abonnemangsform. I grundavgiften ingår 12 fria besök 
till återvinningscentral (där du lämnar grovavfall och 
farligt avfall), kundservice, information och andra kost-
nader av mer övergripande karaktär som inte rör själva 
insamlingen. Hämtningsavgiften täcker kostnader för 
kärl, matavfallspåsar, hämtning och behandling tex för-
bränning av ditt restavfall och rötning av ditt matavfall.
 Abonnemangsavgiften är baserad på vad det kostar 
att ta hand om avfall och är konstruerad så att eko-
nomin ska gå jämt ut över tid. Vi gör varken vinst eller 
förlust på hushållens avfall.

”Vad ingår i avgiften för 
mitt abonnemang?” ”När kan jag bygga 

kärlhage till de nya  
avfallskärlen?”

”Varför kommer en del 
hushåll få gemensamma 
avfallskärl/kärlskåp?”

Svar: I appen Mitt Rambo finns in-
formation om verksamheten, nyheter 
och var du hittar närmaste återvin-
ningscentral. Men det fiffiga är att 
du kan få information om drift-
störningar och att du dagen 
innan tömning får en notis till 
din smarta telefon om töm-
ning. Ange bara vilken adress 
du önskar få tömningsinfor-
mation för. Tänk på att du 
behöver tillåta notiser för att 
det ska fungera.

”Hur vet jag när det är 
dags för tömning av mina 
avfallskärl?”

Alla kan vara  
miljöhjälte!



Under våren kommer  
information om vilka kärl du får.

 
I slutet av mars får ni en broschyr hem med information om vilka 
kärl ni får. De nya kärlen levereras från oktober.  Vill du veta mer 

så finns all information också samlad på: hemsortering.nu

 

RAMBO AB  |  453 80 Lysekil  |  S:a Hamngatan 6  
0523-66 77 00  |  www.rambo.se  |  kundservice@rambo.se
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