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Anteckningar – Informationsmöte Renhållning 
Smögenbryggan 

 
När: 17/3 kl 14.00 
Vart: Teams och Tryggö 
 
Varför är det viktigt att hålla ordning och rent på och runt 
Smögenbryggan? 

 Räddningstjänsten informerande om svårigheterna att hantera en potentiell 
brand på och kring Smögenbryggan med tät bebyggelse och gammal 
byggteknik som inte alltid håller bra brandklass.  

 Tips på åtgärder från räddningstjänsten för att förebygga brand: 
o Gör en gränsdragningslista avseende ansvaret mellan fastighetsägare och 

verksamhetsutövare där ni tydligt definierar vem som ansvarar för vad 
o Se över ert eget brandskydd 
o Ha en ordnad sophantering 
o Minimera möjligheten för pyromaner att få sin ”kick” genom att hålla 

rent och fint runt era fastigheter och tex inte ha en hög wellpapp i en 
gränd bakom er fastighet. 
 

Kommunala renhållningen och Rambos olika erbjudanden (inkl 
nyheter på Omholmen) 

 Nytt för sommaren 2022 är att kommunen kommer anställa 4-5 personer 
som har i uppgift att plocka skräp från outletområdet, bryggan, Vallevik och 
torget under dagtid 

 Kommunens återvinningsstationer (tex bakom Ica Ankaret) är endast till för 
hushåll och inte för företag 

 Tidigare år har det slängts skräp och avfall på Omholmen som inte har där 
att göra (tex hemelektronik, lastpallar etc). Det ska alltid slängas på 
Hogenäs Återvinningscentral. 

 Tidigare år har det slängts tex wellpapp, glas och metall i ”restavfallet”, 
detta är inte acceptabelt, sortering måste göras 

 Nytt för 2022 är att Rambo kommer erbjuda möjlighet att slänga wellpapp, 
plast, metall och glas på Omholmen. Glasåtervinning kommer ske i 
container och inte iglo för att verksamheter enkelt ska kunna tömma. 
o Pris för restauranger: 26.000kr 
o Pris för butiker: 6.000kr 
o Priserna är exklusive avgift för restavfall. Priserna baseras på ett 

uppskattat självkostnadspris och uppdateras till nästa år beroende på 
utfall 

o Frågor kring Rambos erbjudande och tecknande av abonnemang sker till 
Magnus Sundberg, magnus.sundberg@rambo.se 0523-65 27 77 
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 Inpassage på Omholmen sker med identifierbara nycklar och en nyckel per 
verksamhet delas ut efter tecknande av abonnemang. 

 Kameraövervakning på Omholmen kommer inte finnas initialt då vi hoppas 
det inte kommer behövas. 

 Rambo informerade även om sina andra erbjudanden som egna kärl (för de 
som har möjlighet) och att man kan lämna avfallet på Hogenäs 
återvinningscentral. Priser för lämning på Hogenäs återvinningscentral är 
(ex moms per besök): 
o Personbil: 210kr 
o Personbil+släp: 315kr 
o Skåpbil/pickup: 315kr 
o Skåpbil/pickup+släp: 370kr 
o Fordon på sorteringsplattan: 895kr 

 
Vad gäller när man vill använda offentlig plats (tex vägar, torg, 
parkeringar, Smögenbryggan med mera) 

 Polisen och kommunen informerade om regler och nyheter med upplåtelser av 
offentlig mark 

o Det krävs tillstånd av Polisen för att använda offentlig plats 
o Offentlig plats innebär att den ligger inom detaljplanerat område. Platsen 

ägs ofta av kommunen, men även privat mark kan räknas som offentlig 
plats 

o Ansökan kan göras via e-tjänst på polisens hemsida alternativt via att 
skicka underlag till tillstand.vast@polisen.se  

o Ansökan ska vara komplett och innehålla 
 Ändamålet för begagnande av offentlig plats 
 Datum (ev klockslag) 
 Skiss/karta där anordning är utmärkt i kartan samt storlek, mått i 

längd och bredd 
o Ansökan ska göras för allt man vill ställa på offentlig plats, tex 

trottoarpratare, klädställning, blomkruka etc. 
o Kommunen är remissinstans för ansökan om offentlig mark och gör en 

bedömning utifrån antagna regler samt relevanta lagstiftningar. 
Kommunens regler hittas här: 
https://www.sotenas.se/download/18.17ceda8417d8e8ff64687c1c/16393
98604070/Regler%20f%C3%B6r%20markuppl%C3%A5telse%20och%
20uteserveringar%20rev%202021-11-24.pdf 

o Nytt för i år är att verksamheter runt Smögenbryggan ska redovisa hur 
man hanterar sitt avfall för att få tillstånd att använda offentlig plats. 

 


