
Avfallshantering på Ingmarsö - nu 
och i framtiden 

På väg mot hållbara samhällen



Peter Nyström, avfallschef på 
Roslagsvatten

• Arbetat på Roslagsvatten sedan juli 2019

• Innan dess ca 10 år inom Stockholms stad som enhetschef för 
återvinningscentraler och farligt avfall

• Arbetat med kommunal avfallshantering i ca 20 år.



Diskussionspunkter 

• Lokalt omhändertagande av matavfall på Ingmarsö

• Insamlingslösningar för rest- och matavfall på Ingmarsö 

• Möjlighet till sortering av förpackningar och tidningar på 
Ingmarsö, ÅVS

• Mini-ÅVC på Ingmarsö

• Övriga frågor?



Information

• Ny lagstiftning inom avfallsområdet: 

– Ny förordning om producentansvar för förpackningar (2018:1462)

– Tillägg till avfallsförordningen – krav på att erbjuda matavfall till alla 
fastigheter



Kommunal avfallshantering - Vad är 
Roslagsvattens ansvar?



Roslagsvattens mål i Österåkers kommun  
• Ny avfallsplan 2021-2030, sex övergripande mål:

1. Uppkomsten av avfall ska förebyggas
– Mängderna mat- och restavfall ska minska med 30 % per invånare

2. Matsvinn ska minimeras och matavfall ska nyttjas som en 
resurs

– Minst 90 % av matavfallet ska rötas till biogas och biogödsel, eller 
behandlas på annat miljömässigt likvärdigt sätt 

3. Material ska cirkulera
– Mängden förpackningar och tidningar i restavfallet ska minska med 75 

% per person

4. Kretslopp ska vara giftfria
– Antalet platser där invånarna kan lämna farligt avfall ska öka



Avfallsplan fortsättning. 

• 5. Nedskräpning ska förebyggas

• 6. Det ska vara lätt att göra rätt
– Det ska vara enkelt att lämna grovavfall på ett miljöriktigt sätt



Roslagsvattens mål i avfallsplanen 
kopplat till skärgården -
diskussionspunkter



Lokal hantering av matavfall på 
Ingmarsö

• Roslagsvatten behöver erbjuda möjlighet till insamling av 
matavfall från 2021.

• Om det inte kan uppfyllas behöver en dispens att sökas, 
Roslagsvatten kommer göra det

• Roslagsvatten har fått information om att det finns intresse av 
lokalt omhändertagande av matavfall på Ingmarsö. 

• Tillstånd för kompostering

Diskussion: Hur är det tänkt att gå till 
enligt Ingmarsös förslag?



Insamlingslösning för rest- och 
matavfall

• Utgångspunkt är att fasa ut säcken i hela skärgården (även 
Ingmarsö), tidshorisont till senast 2025

• Gemensamhetslösning för rest- och matavfall, dvs ej vid varje 
fastighet

• Samt tidningar och förpackningar på samma plats

Diskussion! 



Skillnad på ÅVC och ÅVS

• En återvinningscentral (ÅVC) är en insamlingsplats för grovavfall
och farligt avfall – kommunalt ansvar genom Roslagsvatten

• En återvinningsstation (ÅVS) är insamlingsplats för förpackningar 
och tidningar – producentansvar genom FTI AB, en kommun får
inte lägga avfallstaxemedel på detta

Vad är det Ingmarsöborna har efterfrågat?



Mini-ÅVC på Ingmarsö

• Markavtal är tecknat på lämplig plats på Ingmarsö

• Konsult för layout och detaljprojektering upphandlat

• Pga. av den pågående pandemin har projektet försenats

• Vad kan lämnas på en ÅVC? 


