
 

Informationsklass: Sveriges Radio Intern 

Möte med Peter Nyström  

avfallschef Roslagsvatten om sopsorteringsförsöket sommaren 2022 och fortsatt avfallshantering 

på Ingmarsö  

20220927 på Teams 

 

Närvarande Peter Nyström, avfallschef Roslagsvatten och för Ingmarsö Byalags styrelse Karin Gällnö, 

Matti Müller och Pia Lille. 

 

Piloten - utvärdering 

Österåkers mål är att ha Sveriges lättaste soppåse. I somras genomfördes ett andra försök med 

sortering av förpackningar på Ingmarsö och på Ramsö utanför Vaxholm. 

• Byalaget framförde att försöket, det andra med sopsortering, mottogs mycket positivt på 

Ingmarsö.  

Mindre bra var informationen inför försöket och utdelningen av pås-seten var sen och dåligt 

organiserad. Det tog lång tid innan deltagarna pås-seten även om Roslagsvatten svarade på 

de frågor som kom.  

Till en början uppfattade man att containern på Sopgården fylldes med annat än sorterade 

förpackningar.   

Sannolikt användes möjligheten också av fler än de som anmält sig till försöket. 

 

Bageriets ägare skriver: mycket bra att vi kunde delta och att man kan känna att man kan 

göra rätt för sig. Också mycket bra att man betalar per säck nu! Även bra att vi kunde ställa 

sopkärlen på sopgården. 

Det som inte gått så bra är att tex i brödboden har det varit så mycket flugor från 

sopstationen i hamnen så att vi har behövt täcka allt bröd, vilket aldrig har hänt förut. Vi har 

mottagit massvis med hushållssopor som bara har legat i våra soptunnor eller på backen 

utanför oss, som dessutom är i ett slutet rum i bageriet. Så folk har ju desperat letat sig till 

våra sopkärl. Det har varit överlag mycket flugor på ön, mycket mer än andra somrar, då har 

vi haft en förhållandevis mild juli iallafall. Hade vi inte kunnat köra iväg våra sopor så hade 

det varit så mycket flugor att ingen hade velat komma till oss.  

 

• Roslagsvatten hade efter 5 veckor tagit emot 3 fulla containrar med sammanlagt 75 

kubikmeter sorterade förpackningar, eller 500 liter/hushåll (dvs per anmält hushåll). 

Förpackningarna var extremt väl sorterade!  

Av innehållet i samtliga containrar var det bara motsvarande tre plastkassar som var 

felsorterat. 

Peter Nyström är medveten om bristerna i informationen om och utdelningen av pås-seten 

som bl.a berodde på brist hos tillverkaren. 

 

Sopsortering på Sopgården kommer att vara möjlig igen så snart ÅVCn är klar 

• Eftersom Roslagsvatten ska minska användningen av fossilt material blir det antagligen inga 

påsar för sortering av förpackningar av papper, plast och metall i fortsättningen. Mest 

sannolikt kommer papper, metall och plastförpackningar att läggas i samma behållare och 

sorteras i efterhand. 
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• Glas och tidningar kommer också att kunna lämnas på ÅVCn. 

• Stora wellpappförpackningar behöver Roslagsvatten hitta en lösning för. 

• Grovavfallet – dvs grovsopor som hittills lämnats på färja -  kommer att kunna lämnas i  

”big bags” på ÅVCn. 

• För förpackningar, tidningar och glas kommer det att finnas ”krantömmande system” ex 

igloos. 

• Samma system – dvs krantömmande – tänker man också för sopor från det rörliga 

friluftslivet. 

• Vad gäller Brottö behöver Roslagsvatten titta på om och hur en förpackningsinsamling skulle 

kunna ordnas där. 

• Företagens avfall – har Roslagsvatten inget ansvar för och ingen part har ännu tagit på sig 

det. Roslagsvatten kan alltså ta emot avfall mot betalning, vilket ju var en diskussion i våras. 

Företagen kan mot betalning använda ÅVCn. I varje kommun måste förpackningsindustrin 

tillhandahålla en insamlingspunkt.  

Öppettider och tillgång ÅVC 

• Maj – september kommer ÅVCn att vara bemannad för inlämning någon dag/vecka. 

• Varje hushåll/fastighet kan också söka och få ett grönt kort till ÅVCn som gör det möjligt 

lämna på andra tider. 

• Grovsopsfärja kommer inte fortsätta att gå till Ingmarsö när ÅVCn är klar, däremot till 

andra öar som saknar avfalls/återvinningsanläggningar. 

Varannan-veckas tömning och företagsfrågor 

• Varannan veckas tömning finns det en kritik emot liksom mot de höjda taxorna. 

Roslagsvatten kan inte med nuvarande taxa hämta varje vecka, hanteringen är dyr, och 

sopsorteringen syftar alltså till mindre avfall i soptunnan och därmed ett minskande behov av 

tömningar. 

• Vad gäller företagen behöver vi veta mer och få svar på ett antal frågor, bland annat om 

kostnader/taxor.  

 

Litet fakta 

• Peter Nyström är ytterst ansvarig för avfallshanteringen i Vaxholms och Österåkers 

kommuner. Roslagsvatten är ett kommunalt icke vinstdrivande bolag. 

• Liselott Lööf miljö AB, har vunnit upphandlingen igen i kommunerna och fortsätter (arbetar 

med avfallshantering och återvinning, drift och underhåll av markanläggningar, 

fastighetsunderhåll samt sanering) i ytterligare två år from 2023. 

• Underentreprenör till Liselott Lööf på Ingmarsö är Mats Andersson (Ersan). 

• Taxa – avgifterna för sophämtning mm – tas fram och föreslås av Roslagsvatten för 

kommunstyrelsen och tas av kommunfullmäktige. Taxan/avgiften ska gå jämnt upp med 

kostnaderna.  

 

Vid anteckningarna, Pia Lille  

Ingmarsö 20221009 


