
 
 

 

Postlåda 226    130 25 Ingmarsö    Postgiro 92 09 97-4 

Minnesanteckningar från möte med Roslagsvatten och 
Österåkers kommun den 28 april 2022 
Lurkan Ingmarsö (se under 28 april) 

 
 
 

1. Historik sop- och avfallshantering på Ingmarsö se bilaga 
sammanställning 

28 april: Lasse Westling och Elisabet Wennlund berättade om arbetet med 
källsortering och kompostering genom åren. I det projekt som bedrevs av IBMA 
från mitten av 90 talet kunde vi sortera samtliga fraktioner inklusive kompost vid 
fastigheten. Det fungerade mycket bra och fastighetsägarna sorterade effektivt 
och rätt enligt projektledare Lasse. Sedan projektet avslutades 2008 har Ingmarsö 
byalag genomfört flera studiebesök per år, möten och mejlkontakt med 
Roslagsvatten och kommunens miljöstrateg för att få återinföra källsortering. 2017 
utlovade kommunstyrelsens ordförande att en Återvinningscentral skulle byggas 
på Ingmarsö. På möte med Roslagsvatten på ön aug 2020 bekräftades detta och 
den skulle vara på plats till hösten 2020. Den skulle kunna användas av både 
fastighetsägare och företagare och vara placerad på nuvarande sopgården vid 
Lurkan. 

 
2. Kommunens miljömål och avfallsplan 
28 april: Peter Nyström informerade. Sopor delas upp i förpackningar och 
restavfall. Det är endast restavfall som Roslagsvatten(kommunen) ansvarar för. 
40% av soppåsens innehåll utgörs av komposterbart. 30% utgörs av 
förpackningar som åligger FTI att samla in. Dom samlar inte in i skärgården då 
dom får ihop sina kvoter på fastlandet. Ny lagstiftning är på gång (regeringsbeslut 
väntas de närmaste månaderna) där kommunen får ansvaret att samla in samtliga 
förpackningar (glas, tidningar, kartong, plåt, plast) och även ansvaret för att samla 
in komposterbart.  

 
3. Källsortering (plåt, plast, papper, glas, tidningar, kartong, komposterbart) 

NU!        Ska fungera för både fastighetsägare och näringsidkare 
     28 april: From v 26 - v 35 kommer vi att kunna källsortera och lägga våra      
     fraktioner på ÅVC, gamla sopgården vid Lurkan. Information kommer angående  
     detta från Roslagsvatten. Därefter är förhoppningsvis den nya lagstiftningen på  
     plats då kommunen blir ansvarig för insamling av förpackningar och  
     komposterbart och Roslagsvatten måste erbjuda oss det på Ingmarsö. 
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4. Utvärdering av fastighetsnära källsorteringsprojektet 
     28 april: 20 st telefonintervjuer har genomförts. Genomgående framfördes att  
     informationen om projektet varit mycket bristfällig. Sorteringen har fungerat bra  
     men hanteringen blir kostsam för Roslagsvatten. 

 
5. Varannan veckas tömning  

Säcktyngd? Miljö? Vad händer med läckande säckar i väntan på hämtning? 
Kommer avfall eldas i större utsträckning? Dumpas i sjön? Grävas ner? 
Skadedjur? Minskad hämtningsfrekvens stort hinder för näringsidkare. 
28 april: Synpunkter på att abonnemang för sommarperioden behöver 
förlängas. Roslagsvatten rekommenderar årsabonnemang istället. Oro över att 
det blir varannan veckas tömning då hushållen under sommarperiod ofta är 
utökade med fler personer. Detta kräver att källsortering finns på plats och 
permanentas. Varannan veckas tömning fungerar EJ för företagen. Stora 
mängder sopor blir det varje vecka för bageriet och krogen. Det är omöjligt att 
lagra sopor i den mängden i väntan på sophämtning. Roslagsvatten 
rekommenderar företagen container och hämtning 22 ggr/ år till en kostnad  
på 25 000+60 000 kr. Detta förslag är orimligt och ingen risk- och 
konsekvensanalys presenterades av Roslagsvatten angående minskad 
hämtningsfrekvens för kunderna- fastighetsägare och företag. Michaela 
Fletcher tog med sej frågan för att återkomma med en lösning till företagarna. 

 
6. Grovsopor 

Fortsatt grovsopsbåt eller lämnas det på ÅVC? 
Idag mycket stor belastning vid de två dagarnas båthämtning/år. Ej 
dimensionerat till nuvarande befolkningsstorlek på ön. 
28 april: Roslagsvatten informerade om att grovsopor kommer att kunna 
lämnas på särskilda tider året runt på Återvinningscentralen. Oro framfördes 
för att den kommer att behöva tömmas ofta då det är mycket grovsopor. Det 
skulle lösas enligt Roslagsvatten.  

 
7. Rörligt friluftsliv sophantering?   

Fungerar ej, sophuset södra stängt och ersatt med två papperskorgar! 
Oro finns över ett högt tryck från rörligt friluftsliv och nedskräpning, slitage i 
naturen 
28 april: Inga sopmajor är längre öppna på Ingmarsö eller i närområdet. De 
tillkom en gång i tiden just för det rörliga friluftslivet. Nu är det endast två 
papperskorgar vid sophuset vid södra för det rörliga friluftslivet. Besökare ska 
ta med sina sopor hem enligt Roslagsvatten. Sophuset byggdes för ett par år 
sedan just för det rörliga friluftslivet. Vem ska betala för rörliga friluftslivets 
sopor? Inget svar på den frågan. Sopnedkasten med bra behållare i sophuset 
måste öppnas omedelbart vilket bestämdes på mötet. 
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8. Återvinningscentral   

NÄR?   
Utlovad 2017 då medel avsattas i kommunens budget! 
Förväntan att kommunen och Roslagsvatten löser ansvar/kostnader med FTI. 
Möja och Svartsö har fungerande ÅVC. Varför inte Ingmarsö? 
28 april: Återvinningscentralen kommer att öppna under hösten enligt 
Roslagsvatten och byggas under sommaren. Det kommer inte att hindra att vi 
får lägga våra källsorterade sopor där. 
 
 Utlovades också vid mötet: 

• Michaela Fletcher kommer att kontakta personer på Ingmarsö för att förstå 
problemet för företagarna och det rörliga friluftslivet 

• Kommunen kommer att se över soptaxorna och hur de påverkar kunderna. 

 

 
Vid pennan 
Ingmarsö Byalag 


