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ÖPPETTIDER UNDER JUL- OCH NYÅR

KUNDTJÄNST: 

Vi har stängt alla helgdagar under jul och nyår. I övrigt har 
vi öppet som vanligt, förutom:
Fre 22/12  10.00 - 15.00
Fre 29/12 10.00 - 15.00

ÅTERVINNINGSCENTRALERNA:
Stängt alla helgdagar vid jul och nyår.

Återvinningsstationerna i kommunen har öppet dygnet 
runt.

SMÅTT & GOTT

ÄNDRINGAR I SOPHÄMTNINGEN
Under jul och nyår kör vi in sophämtningen följande helgdagar:
Juldagen   25 december
Nyårsdagen  1 januari

Vi tömmer ditt kärl dagen före ordinarie 
tömningsdag, dvs på söndagen.

Tänk på att ställa fram kärlet till 
tomtgränsen en dag innan ordinarie 
hämtningsdag och låt det stå tills 
det blivit tömt.

God Jul & Gott Nytt År!
önskar vi på Ronneby Miljö & Teknik
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LEDARE

HJÄLP OSS BLI BÄTTRE
Som ett led i vårt utvecklingsarbete genomför vi nu en kundundersökning för att ta 
reda på vad du som kund tycker om oss och våra tjänster.

Undersökningen skickas ut till dig som har en e-postadress registrerad hos oss.  Vi 
uppskattar om du tar dig tid att besvara undersökningen.

Peter Berglin, VD Ronneby Miljö & Teknik

2017 börjar närma sig sitt slut och vi 
kan se tillbaka på ett år med stora utma-
ningar, vissa i form av spännande projekt. 

Ett av de större projekten under året 
har varit införandet av fastighetsnära 
insamling. I skrivande stund har vi kommit 
halvvägs i införandet och ca 4 500 hushåll 
har fått sina nya kärl. Invånarna i Ronneby 
är miljömedvetna och har källsorterat och 
återvunnit sitt avfall sedan lång tid tillbaka. 
Genom fyrfackssystemet tar vi ytterligare 
ett steg för framtiden och miljön. Samti-
digt som fyrfackssystemet är en vinst för 
miljön är det även en ökad service för 
dig då du kan sortera ditt avfall direkt vid 
hemmet.

Projekt fiberutbyggnad fortsätter med 
rasande fart och i slutet av 2017 ska 
över 70 % av alla hushåll i kommunen ha 
möjlighet att ansluta sig till vårt lokala 
fibernät, Ronnebyporten. Vi har tidigare 
informerat om att alla tätorter ska vara 
anslutna innan årsskiftet och det kommer 
vi hålla, dock med vissa undantag. Orsaken 
till att vi inte kommer hålla allt vi lovat 
beror på den snabba utbyggnadstakten i 
kommunen samt den höga anslutningsgra-
den 

Jag vill tacka dig som kund för ditt 
tålamod och hoppas och tror att du 
tycker att fiber och en bra infrastruktur 
är värt att vänta på.

På Miljöteknik arbetar vi ständigt med 
utveckling och förbättring. Som ett led i 
detta arbete genomför vi just nu en kund-
undersökning för att ta reda på vad du 
som kund tycker om oss och våra tjänster. 
Jag skulle uppskatta om du som får 
undersökningen skickad till dig via e-post 
tar dig tid att besvara undersökningen.

Jag ser ljust på Miljötekniks framtid där 
vi fortsättningsvis kommer göra vårt 
yttersta för att hålla en hög och effektiv 
service till Ronneby kommuns invånare 
och näringsliv.

Slutligen vill jag önska Er alla en riktigt 
God jul och ett Gott Nytt År
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FYRFACK RONNEBY

ABONNEMANG
VILLA  
Kärl 1 töms var 14:e dag, kärl 2 var 4:e vecka   2800 kr/år
Extra brännbart kärl, 130 l var 14:e dag    800 kr/år 
        
Dispens
Kärl 1 var 14:e dag  Kärl 2 var 4:e vecka    2 250 kr/år
(dispens för matavfall krävs) 

Sällantömning 
Kärl 1 var 8:e vecka, Kärl 2 var 8:e vecka (6 ggr/år)   1 400 kr/år
(dispens för matavfall krävs)

FRITIDSHUS  
Kärl 1 töms 12 ggr, kärl 2 6 ggr (6 månader, april-september)  1545 kr/år
Dispens för matavfall      1 240kr/år

Priserna är inkl. grundavgift och moms 

Du som idag har dispens för matavfall får automatiskt dispensen med dig till det nya 
abonnemanget. Vill du ansöka om dispens för matavfall kontakta Miljö- och 
Hälsoskyddsenheten på Ronneby kommun.

De
t s

ka vara lätt att göra rätt!

FASTIGHETSNÄRA INSAMLING - FYRFACK
Innan året är slut kommer ca 4 500 hushåll ha fått sina nya fyrfackskärl och kan börja 
sortera förpackningar direkt hemma i sin fastighet. Till våren får kommunens fritidsbo-
ende sina kärl och hösten 2018 inför vi systemet i område 2 och är därmed klara med 

införandet.

Fyrfack - en vinst för miljön
Med fastighetsnära insamling via 
fyrfack förbättras återvinningen av-
sevärt. Ca 40% mindre förpackningar 
hamnar i det brännbara avfallet. 

Fyrfackssystemet är en vinst för miljön 
och samtidigt en ökad service för dig. 
Du har din egen återvinningsstation 
direkt i hemmet.
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RENHÅLLNINGSAVGIFTEN
Renhållningsavgiften består av två delar, en grundavgift och en hämtningsavgift. De båda 
avgifterna läggs ihop och blir din årsavgift. Årsavgiften delas upp på flera fakturor under 
året. 

Grundavgift är en fast årsavgift. Den används till kostnader för återvinningscentraler, 
behandling av grovsopor och farligt avfall, planering och administration.

Hämtningsavgift är olika beroende på vilket abonnemang du har. Sopkärlens storlek 
och tömningsintervall påverkar storleken på avgiften. Hämtningsavgiften ska dels täcka 
kostnaderna för insamling, till exempel transporter och utrustning, och dels kostna-
derna för behandling av hushållsavfallet genom förbränning eller rötning. 

Så här används pengarna

Moms 25% 

De
t s

ka vara lätt att göra rätt!

Renhållningsavgift

Hämtningsavgift   
Insamling 
Energiutvinning genom förbränning 
Behandling av matavfall  
  

Grundavgift   
Återvinningscentraler 
Planering/Administration  
Farligt avfall  
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HÅLLBARHET

SJU MYTER OM ÅTERVINNING
Här hittar du svaren på en del myter som är bra att ha i huvudet nästa gång 
någon hävdar att återvinning inte gör någon skillnad, eller att transporterna 
äter upp miljönyttan.

1 FÖRPACKNINGAR BEHÖVER RENGÖRAS NOGGRANT

SANNING: Nej! Men förpackningarna måste vara helt tömda. Annars kan de hamna 
fel i den automatiska återvinningsprocessen som sorterar förpackningarna bland annat 
efter vikt. Det är inte nödvändigt att skölja ur förpackningarna, men för din egen skull, 
och för de som arbetar med hanteringen av förpackningarna, så kan det ju vara trevligt 
med ursköljda förpackningar.

2 MJÖLK-, FIL- OCH JUICEFÖRPACKNINGAR GÅR INTE ATT 
 ÅTERVINNA EFTERSOM DE BESTÅR AV OLIKA MATERIAL

SANNING: Jo! Många förpackningar för färskvaror består av kartong, en plasthinna 
och/eller en tunn hinna av aluminium på insidan och en plastkork. Förpackningen inne-
håller dock mest pappersfiber, därför sorterar du den som pappersförpackning medan 
plastkorken läggs med plastförpackningarna. Hinnan på insidan skiljs från kartongen 
senare, när den återvinns.
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3 ENERGIÅTGÅNGEN FÖR ATT TRANSPORTERA 
 FÖRPACKNINGARNA OCH TIDNINGARNA ÄTER UPP 
 MILJÖNYTTAN MED ÅTERVINNINGEN

SANNING: Nej! Det är sant att transporter innebär energiåtgång, men återvinning 
innebär trots det en betydligt större vinst för miljön.

4  MITT BIDRAG TILL ÅTERVINNING ÄR SÅ LITET ATT DET INTE 
 SPELAR NÅGON ROLL

SANNING: Om alla tänkte på det viset skulle inte mycket bli återvunnet. Många till-
sammans gör stor nytta, därför är ditt bidrag viktigt. Några exempel: Om alla metallkap-
syler lämnades till återvinning så skulle de räcka för att tillverka 2 200 nya bilkarosser 
varje år. Om alla Sveriges hushåll återvann ytterligare en plastförpackning i månaden 
skulle koldioxidutsläppen kunna minska med 3 600 ton, vilket motsvarar utsläppen från 
ca 1 200 bensindrivna bilar varje år, eller oljeuppvärmningen av 675 medelstora villor.

5  DET ÄR INGEN VITS ATT SORTERA EFTERSOM ALLT ÄNDÅ  
 BLANDAS IHOP EFTERÅT

SANNING: Inget blandas! Allt skickas separat till olika, specialiserade anläggningar för 
återvinning.

6  SOPORNA SORTERAS I EFTERHAND, SÅ JAG KAN LIKA GÄRNA  
 SLÄNGA ALLT I DEN VANLIGA SOPPÅSEN/HUSHÅLLS-
 SOPORNA

SANNING: Nej! Om du slänger dina förpackningar i soppåsen eldas de upp och åter-
vinns alltså inte till nya produkter. Att elda med dem genererar visserligen värme och 
el, men det är betydligt bättre för miljön att göra nya produkter av gamla förpackningar 
och tidningar. Det går att återvinna i stort sett alla förpackningar av plast, papper, metall 
och glas, samt tidningar.

7  DET ÄR INGEN VITS ATT SORTERA FÄRGAT OCH OFÄRGAT  
 GLAS, LASTBILEN LÄGGER ÄNDÅ ALLT TILLSAMMANS

SANNING: Det kan se ut som om allt blandas ihop, men lastbilarna som hämtar 
glasförpackningar har två fack på flaket, ett för färgade glasförpackningar och ett för 
ofärgade. Glas kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försäm-
ras. Att använda återvunnet glas i tillverkningen av nytt minskar koldioxidutsläppen med 
41% jämfört med att använda ny råvara, samtidigt som det sparar naturens resurser.
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LÅT OSS PRATA FIBER

MÅNGA VILL HA FIBER...OCH DET SNABBT
När 2017 övergår till 2018 kommer 70 % av Ronneby kommuns hushåll ha möjlighet 
att ansluta sin fastighet till det lokala fibernätet.  Av dessa har 72 % redan valt att bli 
kunder i Ronnebyporten, resten kan när som teckna avtal för en anslutning.  

Fiberutbyggnaden har verkligen gått i raketfart, och anslutningsgraden har varit hög.  I 
dagsläget har Ronneby Miljö & Teknik totalt 4 entreprenörer med ca 8 olika gräv- och 
schaktlag som arbetar för att tillgodose efterfrågan på fiber i kommunen. Trots detta 
har vi i vissa områden inte kunnat hålla tidsplanen. 

Vi har informerat berörda kunder 
och hoppas på  överseende med 
väntan. När fibern kommer är den 
snabb, pålitlig och driftsäker.

Under 2018 kör vi igång med 
att ansluta de områden där vi är 
försenade, därefter påbörjas ut-
byggnaden i Saxemara, Kuggeboda, 
Aspan, Trolleboda, Fåranabben, 
Väbynäs och Järnavik. 

Har du möjlighet att 
teckna fiber? 
På bredbandnu.se ser du status för 
just ditt område. Där kan du även 
teckna avtal direkt med hjälp av 
mobilt bank-ID.

Vårt öppna Fibernät
På ronnebyporten.se kan du se 
vilka tjänsteleverantörer som finns 
i vårt nät, samt jämföra priser och 
tjänster.
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FÖRÄNDRINGAR KRING ENERGISKATTEN FRÅN 
1 JANUARI 2018
Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhan-
delsbolagen till elnätsbolagen från den 1 januari 2018.

Inga ökade kostnader
Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund,  skillnaden är att 
skatten du betalar hamnar på fakturan från elnätsbolaget och inte på fakturan från ditt 
elhandelsbolag. 

Dina elkostnader består av tre delar:
• Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsbolag.
• Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till ditt elnätsbolag.
• Kostnad för skatter* och avgifter** till staten.

* Skatterna består av energiskatt på el som för de flesta i Sverige är 32,5 öre per kilo-
wattimme, kWh. Dessutom moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden 
för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsbolagen 
och till elnätsbolagen. Moms på energiskatten gällande el flyttar tillsammans med själva 
skatten till elnätsbolaget.

Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket. 

** Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavgift på 
totalt 57,5 kronor per år för lågspänningsabonnemang (källa: Elsäkerhetsverket).

För dig med högspänningsabonnemang, kontakta Kundtjänst för priser.

NYHET
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VINTERTIPS

TACK FÖR ATT DU SKOTTAR
Tänk på vår personals arbetsmiljö! 

Snö och frost kan innebära problem vid sop- och slamtömning. Därför behöver vi din 
hjälp! Tänk på att skotta och halkbekämpa vägen till kärlen eller slambrunnen. Även 
platsen där kärlet står ska vara skottad och sandad för att minimera halkrisken. 

Vi ber dig även att ha överseende med att vintervädret kan orsaka förseningar av töm-
ningar. Om så sker, låt ditt kärl stå kvar tills vi tömt det.

När det är kallt finns det risk för att matavfallet fryser fast i kärlet, vilket 
försvårar tömningen. Här är några tips på hur du kan förebygga fastfruset 
matavfall så att du får ditt kärl ordentligt tömt.

• Låt fuktigt matavfall rinna av ordentligt innan du lägger det i påsen (t.ex. kaffesump 
och potatisskal) och vid behov kan dubbla papperspåsar användas kring matavfallet 
innan det slängs.

• Lägg tidnings- eller hushållspapper i botten av påsen.
• När du slänger matavfallet låt påsen ligga ute i en hink, gärna med lock, för att 

frysa till en stund innan den läggs i kärlet.
• När du ställer ut kärlet för tömning, skaka på det ordentligt.
• Håll kärlet rent, då minskar risken för frastfrysning.

Om matavfallet redan frusit fast i kärlet kan du göra det möjligt för 
sophämtarna att tömma genom att:

• Försiktigt peta loss påsarna från kärlet med en sopborste, ett kvastskaft eller 
liknande.

• Ställa in tunnan i garaget (om du har tillgång till det) där innehållet får tina upp. 
Sätt ut det igen strax innan tömning.

Skotta och sanda vägen 
fram till kärlen, tack.
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JULSORTERING
Julen står för dörren och 2017 närmar sig sitt slut. Nu väntar julbord, tid med nära 
och kära och förhoppningsvis även besök av tomten. En mysig tid som också kräver 
eftertanke vad gäller avfall och sortering. Under jul och nyår slängs det nämligen mer 
än vanligt. Det är bland annat presentpapper, wellpapp, julkort, värmeljus och sillbur-
kar.  För att hjälpa dig på traven tipsar vi på www.ronneby.se/miljoteknik om hur du 
ska återvinna och sortera under julen.

KARLSNÄS ETT OMRÅDE  VÄRT ATT SKYDDA
En del av Ronnebys vattenförsörjning utgörs av vatten från Karlsnäs norr om Kallinge. 
Grundvattenuttaget i Karlsnäs är en viktig källa för Ronnebys dricksvattenproduktion 
och kommer vara så även i framtiden. Arbetet med att skydda vattnet i Karlsnäs har 
påbörjats och ett vattenskyddsområde kommer inrättas. 

Varför har man vattenskyddsområde?
Rent vatten är vår viktigaste naturtillgång. Ett vattenskyddsområde är till för att 
skydda vattentillgångar som är viktiga för dricksvattenproduktionen. Vattenskydds-
området är indelat i olika skyddszoner. Inom de olika zonerna utfärdar Länsstyrelsen 
föreskrifter som anger hur vattnet ska skyddas från föroreningar av olika slag. Om vi 
alla hjälps åt och värnar om vårt vatten kommer vi kunna producera ett dricksvatten 
för dig och för kommande generationer långt framöver.

Alla som blir berörda av vattenskyddsområdet på något sätt kommer att 
kallas till samråd under 2018. 



Kundtjänst
Besök  mån-fre 10-16, lunchstängt 12-13
Telefon  0457-61 88 15
E-post: info@miljoteknik.ronneby.se
Besöksadress Fridhemsvägen 17, Soft Center, Hus 8
Postadress Ronneby Miljö & Teknik AB, 372 80 Ronneby
Hemsida www.ronneby.se/miljoteknik

VI SKILJER LITIUMBATTERIER FRÅN VANLIGA BATTERIER
Vi skiljer på litiumbatterier och vanliga batterier på Angelskog och Kallinge återvinningscen-
tral.  Våra behållare är uppmärkta så att du enkelt ser var du ska lägga de olika batterierna.

Anledningen är att dessa batterier har en känslighet mot värme. Trots att batterierna testas 
noga innan de säljs så kan värme börja utvecklas inuti batteriet om man t.ex. använder dåliga 
laddare eller skadar batteriet på något sätt. Har man då riktig otur tar batteriets elektrolyt eld 
och detta kan starta nästan explosionsartade bränder som är väldigt svåra att släcka. 

HÄMTNINGSPERSONALENS VARDAG
Varje dag befinner sig vår hämtningspersonal ute på vägarna för att tömma dina 
hushållssopor.  Arbete vid trafikerad väg är ofta förenat med risker. Du 
kan hjälpa oss genom att sakta ner farten när du ser ett renhållnings-
fordon. Där våra fordon finns befinner sig även vår personal.

Vår hämtningspersonal har ett tungt arbete där de flera hundra gånger 
om dagen drar tunga sopkärl mellan hämtningsplatsen och bilen. Snö 
och halka gör arbetet ännu tyngre. Därför uppmanar vi dig att skotta 
och sanda vägen fram till sopkärlen. 

Hur många sopkärl tömmer varje sophämtare i snitt om 
dagen?
1. 200 x. 300  2. 150

E-posta eller posta ditt svar till oss senast 15 januari 2018
E-post: info@miljoteknik.ronneby.se
Adress: Ronneby Miljö & Teknik AB, 372 80 Ronneby

Märk mailet/brevet ”I din vardag - december”

Bland vinnarna lottar vi ut fem stycken snöskyfflar som kan komma väl 
till pass när du ska skotta vägen fram till dina sopkärl! 

Tack! För att du hjälper oss till en god arbetsmiljö för vår hämtningspersonal!

Miljö
Ronneby Miljö & Teknik 
AB är ett bolag som 
värnar om miljön. Vi är  
miljöcertifierade enligt 
ISO 14001:2004. ”I din 
vardag” är tryckt på Svanen-  
och FSC-märkt papper.

Redaktör: Lisa Svanberg 0457-61 82 45.  Ansvarig utgivare: Peter Berglin 0457-61 81 67.

TÄVLING


