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Sekretess

Minnesanteckningar diskussion med
skärgårdsrepresentanter 2014-08-22
Plats: Roslagsvatten

Datum/tid:

2014-08-22 kl 13.00

Närvarande:
Michael Vinell, Finnhamns Arkipelag
Johan Pedersén, Ramsmora varv och Marina
Nilas Österman, Husarö
Anders Walter, Husarö
Mats Bjeksjö, Mjölkö Samfällighetsförening
Lasse Westling, Skärgårdsstiftelsen
Lena Eklund, Ingmarsö, gästhamnen
Ulf Hedqvist, Ingmarsö byalag, Stiftelsen norrgården
Lotta Ljungberg, Ingmarsö byalag
Thomas Johansson, Ekskäret konferens
Ville Öhman
Ingmarsö krog
Terees von Stedingk, Roslagsvatten
Alina Faxö, Roslagsvatten
Jan Furumo, FIA
Frånvarande:
A
B

= Ansvarig
= Beslut
B

Diskussionsmöte Skärgården i framtiden
Roslagsvatten presenterar vikten av att arbeta bort säckhantering i skärgården och
presenterar ett antal insamlingssystem som skulle kunna vara möjliga alternativ till
säckar. Alternativa insamlingssystem skulle kunna vara följande (se även bilaga)
a) Containrar
b) Kärl med eller utan kärlskåp/soprum
c) Markbehållare, en typ av containrar nedsänkta i mark/ponton

A
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Gemensamma behållare, pontoner och markberedning när så behövs innebär
kostnader. I dagsläget ligger dessa kostnader helt och hållet på respektive
fastighetsägare. Detta kan i vissa fall ställa krav på fastighetsägarna att genom
lantmäteriet göra en förrättning för att få ansvar för avfallshanteringen innan
gemensamma åtgärder kan vidtas av fastighetsägarna, t.ex. bygga ett soprum eller
investera i en markbehållare.
En politisk förankring kring hur man vill se utvecklingen i skärgården ska ske inom den
närmaste tiden och då ska frågan diskuteras om man från politiskt håll vill se ett mer
aktivt engagemang från Roslagsvattens sida för att få till stånd den här typen av
gemensamma anläggningar eller inte.
Alternativen är inte möjliga idag utan kräver att Roslagsvatten handlar upp dessa
tjänster. Inför denna upphandling önskar Roslagsvatten få input från deltagarna om
vilka insamlingssystem man vill ha, sannolikt kommer inte alla system som finns på
fastlandet att erbjudas, utan ett urval.
Diskussion kring Roslagsvattens presentation
- Man efterfrågar överlag sortering. Matavfall och tidningspapper är det som är
tungt. Det finns dock inget intresse från FTI att utöka insamlingen i skärgården.
Det har funnits gemensam kompost Ingmarsö tidigare, en bra idé i praktiken.
Önskemål om att ta i bruk denna igen. Vad finns det för andra möjligheter att
hantera matavfall? Är det möjligt att blanda upp matavfallet med vatten och
suga upp det? Hur kan man påverka folk att egenkompostera mer? Är
kontroller hos dem som har kompostabonnemang ett alternativ? Värmdö har
löst sophanteringen med en sopgård, RV bör titta på detta.
- Vad krävs det för förutsättningar för att pontoner ska fungera – klarar de is och
vind? RV tar kontakt med Norrtälje kommun för att titta närmare på detta.
- Deltagarna har generellt en positiv inställning till gemensamma anläggningar,
men med vissa synpunkter. Olika lösningar krävs beroende på vilka möjligheter
som finns på de olika öarna. Det måste fungera i praktiken med rätt utrustning
hos entreprenören som hämtar. Är brygghämtning med kärl som töms
automatiskt från båt möjligt?
- Jan Furumo påpekar att det är svårt för samfälligheterna att investera i
avfallshanteringen utan att ha ett nytt anläggningsbeslut från Lantmäteriet,
och om det inte finns ett anläggningsbeslut som innefattar sophantering så har
Roslagsvatten ingen juridisk förutsättning att föra en riktig diskussion med
samfälligheterna om lösningar.
- Roslagsvatten tittar på om man kan ta fram en form av paketlösning med
information om vilka alternativ samfälligheterna har och hur de går tillväga för
att välja dessa.
Diskussion om avfallshanteringen för verksamheter
- Verksamheter är generellt nöjda men önskar mer flexibilitet i när avfallet
hämtas. Ingen precisering av vad som efterfrågas kom in.
- Ett visst missnöje med Roslagsvattens upphandlade entreprenör, att det inte
går att välja annan entreprenör för hyra av komprimator. Roslagsvatten
påpekar att möjlighet finns att söka dispens hos miljö- och
hälsoskyddskontoret för denna hantering om det är motiverat.
Övrigt
Deltagare påpekar att det ofta förekommer att fastighetsägare bara har
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fritidsabonnemang men ändå utnyttjar sin fastighet och sophämtning (containrar)
under vintern. Det vore lämpligt att se över fritidsabonnemangen.
Synpunkter på vilka insamlingssystem som man föredrar i skärgården när
säckhämtningen tas bort behöver lämnas till Roslagsvatten senast 2014-12-15.
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