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Varsel om endring i renovasjonsordningen for fritidsabonnenter 
på Mausundvær, Bogøyvær og Sula. 

Renovatøren som har betjent Mausundvær, Bogøyvær og Sula ønsker ikke lenger å levere 
disse tjenestene til ReMidt. Dette betyr at det blir endringer i innsamlingsordningen i 
området. Vi velger samtidig å innføre ny kildesorteringsordning. Dette brevet inneholder 
viktig informasjon om disse endringene for din fritidsbolig.  
 
Ny ordning 
I løpet av mai vil alle fastboende i området få kildesortering med egne dunker. Samtidig vil tilbudet 
til dere som har fritidsbebyggelsen også endres. På samme måte som i resten av kommunen, vil det 
etableres returpunkt hvor du skal levere husholdningsavfallet fra fritidsboligen din. Her kan du 
sortere ut følgende avfallstyper: Papir/papp, matavfall, plastemballasje, glass- og metallemballasje 
og restavfall. Øvrig avfall, som byggavfall, elektrisk avfall eller farlig avfall, skal fortsatt leveres til 
gjenvinningsstasjonen på Nabeita eller til et annet godkjent mottak. 
 
På grunn av akseltrykkbestemmelser er det begrenset hvor vi har lov til å kjøre. Returpunktene vil 
derfor bli plassert her: 
 Mausundvær: Ved fergeleiet 
 Bogøyvær: Ved fergeleiet 
 Sula:  På industriområdet  
 
Du kan også bestille egne dunker til din fritidsbolig mot en økning i gebyret. Du vil da få dunker 
tilsvarende et redusert boligabonnement, det vil si 80-liters dunk til restavfallet. Dunkene må i tilfelle 
stå ved kjøreruta på tømmedag. Om du bruker fritidsboligen din mye, er det også mulig å bestille et 
ordinært boligabonnement. Løsningen med egen dunker er dessverre ikke tilgjengelig for 
Bogøyvær. 
 
Praktisk tilrettelegging 
Ønsker du et abonnement med egne dunker, så ta kontakt med vårt kundesenter for å bestille dette 
så snart som mulig. Vi vil sterkt oppfordre til samarbeid mellom naboer om dunker, da det enkelte 
steder er lite plass. Vær oppmerksom på at det også er mulig for deg å dele dunker med noen som 
har vanlig boligabonnement. 
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Mer informasjon 
Opplysninger om ny kildesorteringsordning, samarbeid, kjørerute, priser og forskrifter finner du på 
vår nettside remidt.no/mausund-sula, eller ved å kontakte vårt kundesenter.  
 
 
Feil, mangler eller uklarheter  
Hvis noen av opplysningene i dette brevet er feil eller ufullstendige ber vi deg om å ta kontakt med 
oss snarest, og senest innen 3 uker fra du har mottatt dette brevet.  

Om det ellers er uklarheter rundt dette varselet, har du rett på veiledning fra oss. Ta i tilfelle kontakt 
med vårt kundesenter eller send oss en epost på firmapost@remidt.no. 

  
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
ReMidt IKS 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen fysisk signatur. 
 


