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Förstudiens syfte

• Kartlägga nuläget

• Synliggöra problematik

• Utreda behov och möjligheter till 
hållbara lösningar



Vad har vi gjort?
• Samlat information genom kontakt med avfallsansvariga inom 

skärgårdskommunerna, kommunala avfallsbolag och 
avfallsentreprenörer

• Studiebesök: för att förstå hur det faktiskt går till har vi besökt 
olika öar och följt med när avfallet hämtas

• Enkätundersökning för att undersöka hur fast- och deltidsboende 
skärgårdsbor och företagare upplever avfallshanteringen

• Nu arbetar vi med att sammanställa resultaten



Avfallsenkät januari 2020
Riktad till fastboende, deltids- och fritidsboende samt företagare i skärgården

Totalt 2 238 svar
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Boende som upplever att avfallshantering i skärgården 
fungerar sämre än på fastlandet

Fastboende (mantalsskriven) Deltid- & fritidsboende



Könsfördelning

Ö Antal svar Ö Antal svar

Arholma 44 Norrmansö 7

Arnö (Löparö) 13 Norröra 36

Aspö (Högmarsö) 1 Rödlöga 1

Blidö 297 Skäret (Svartlöga) 2

Blidö och Svartlöga 1 Stomnarö 3
Blidö och Yxlan och 
Furusund

1 Stora Björkholmen 1

Bodskär 9 Stora Blåbärsholmen 1

Bredören (Söderöra) 3 Sundholmen 1

Brokholmen (Yxlan) 2 Sundskär 1

"Egen ö bredvid Söderöra" 1 Svartlöga 49

Eknö-Asken 1 Söderöra 43

Fårgångsö 2 Tjockö 24

Granören (vid Tyvö) 1 Torskär (Söderarms fyrplats) 1

Granöören (vid Blidö) 1 Tyvö 40

Gräskö 41 Tättgrundet (Norröra) 1

Gräskö och Furusund 1 Väringsö 1

Hemmarö 1 Yxlan 77

Högmarsö 2 Änglaskär (utanför Arholma) 1

Kalvholmen 1 Björkö-Arholma 1

Krokholmen (vid Arholma) 1 Eknö 2

Lidö 1 Furusund 27

Lilla Gräskö 3 Svartnö 1

Långören (vid Arholma) 1 Vätö 1

Löparö 60 Inget svar 9

Totalsumma 820

Boendeform

Åldersfördelning

18-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65 år och över

Svarande i Norrtälje kommun
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f) Djur tar sig in i/välter insamlingskärl

e) Det är ofta skräpigt kring insamlingsplatser på min ö

d) Insamlingskärl är skrymmande och ger ett oestetiskt intryck

c) Bristfällig information och ovisshet kring hämtningen skapar
missnöje

b) Insamlingskärl är ofta fullt/överbelastat

a) Avståndet för att lämna hushållsavfall är för långt

Skärgårdsbor i Norrtälje kommun instämmer mycket eller ganska mycket med att...



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fastboende (n=159)

Deltid/fritid (n=657)

Fastboende (n=159)

Deltid/fritid (n=656)

Fastboende (n=159)
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Fastboende (n=158)

Deltid/fritid (n=657)

Fastboende (n=157)

Deltid/fritid (n=655)

Hur upplever boende i Norrtälje skärgård att följande fungerar...

Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt

Ganska dåligt Mycket dåligt Vet inte/inte aktuellt

a. hantering av hushållsavfall

b. tillgång till källsortering

c. hantering av grovsopor

d. hantering av farligt avfall

e. hantering av avfall från
besökare/rörliga friluftslivet
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Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt Vet inte/inte aktuellt

”Bäbisars blöjor kommer 
även under vinter. Vissa 

vintrar ingen sophämtning 
och det är oklart vad som 

gäller.”

Hur upplever skärgårdsbor hanteringen av 
hushållsavfall?

”[Ett problem är] att andra 
använder mitt kärl för 

hushållssopor”
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Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt Vet inte/inte aktuellt

” [Föreslår] Att få en 
ekonomisk fördel av att jag 

källsorterar alla mina sopor.”

Hur upplever skärgårdsbor tillgång till 
källsortering?

Möjligheten till källsortering 
uppskattas mycket av boende 
på de öar som organiserat 
egen källsortering genom 
ideella krafter, t.ex. Arholma, 
men överlag är avsaknaden av 
källsortering en angelägen 
fråga som bekymrar många 
skärgårdsbor.
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Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt Vet inte/inte aktuellt

Hur upplever skärgårdsbor hanteringen av 
grovsopor?

”Grovsopbåten kommer 
för sällan. Det är så högt 
tryck när båten väl 
kommer att alla grovsopor 
inte får plats och det blir 
nästan lite kaotisk 
stämning vid dessa två 
enda tillfällen per år…”

På Blidö: 89% av kommentarer 
nämnde öns återvinningsstation 
som tagits bort och önskemål 
om att återuppföra ÅVS på ön. 
Många uppmärksammar att det 
försvårar situationen för boende 
utan bil.

På Yxlan: 55% av kommentarer
uppmärksammade ÅVS och 18% 
bristen på grovsophantering.
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Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt Vet inte/inte aktuellt

”Har ingen bil. Slänger 
[farligt avfall] i soporna”

Hur upplever skärgårdsbor hanteringen av 
farligt avfall?

”Tar med hem till 
Stockholm då vi inte har 
tillgång till miljöstation”

”Lämnar på fastlandet då 
miljöfärjan kommer till ön 

på vardagar och inte på 
helgen”

”Miljöfärjor borde besöka 
ön mycket oftare. Gäller 

grovsopor också…”
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Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt Vet inte/inte aktuellt

”Gästsopstationerna i 
ytterskärgården, t ex 

Fredlarna sköts inte alls. 
Soporna sedan flera år 

på platsen”

Hur upplever skärgårdsbor hanteringen av 
besökssopor?



Några kommentarer från skärgårdsbor 
i Norrtälje kommun om eldning

”[Förslag] Information om vad man inte får elda i ved/ 
braskaminen och utomhus”

”Bränner det [grovavfall] som går att bränna. Sparar och åker till 
fastlandet och återvinner där.”

”Ingen hämtning. Säcken blir full sedan eldas det dock ej plast”

”Eldar upp i brasa”

”Eldar eller lägger någonstans utanför tomten”

”Eldar då det inte finns något alternativ under vintern. Vi 
kommer ej till Bromskär på helger under vintertid.”

”Eldar eller lägger i havet, alltid fungerat bra”

”Eldar eller slänger på bondens mark”

”Eldar & tar med till fastland ibland”

”Det [grovsopor] som går att elda, eldar vi annat försöker vi 
ibland åka till Görla med”

” Komposterar+ sparar till våren eller eldar”

”Ibland i kärl men det är dyrt, då eldar jag eller lägger i havet 
som vi alltid gjort”

”Eldar i möjligaste mån, därnäst sparar till sommaren”
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Ja Nej

Eldar skärgårdsbor avfall 
som inte är trädgårdsavfall?



Några insikter från Norrtälje

• Osäkerhet kring vad som gäller
Många svar från enkäten visar på en osäkerhet hos skärgårdsbor i Norrtälje, t.ex. 
kring vad som får slängas på grovsopfärjan, regler kring eldning, eller 
missuppfattning om vem som har ansvar för olika typer av avfall. Ändringar kring 
bestämmelser och otillräcklig info menar svarande skapar osäkerhet och missnöje.

• Uppfattningar skiljer sig ö för ö
Uppfattningar kring hur avfallshanteringen fungerar skiljer sig mellan olika öar inom 
kommunen. Svårigheten att källsortera, lämna grovsopor och farligt avfall och 
oklarhet kring byggavfall var vanliga synpunkter. Kapacitetsbrist vid högsäsong 
gällande hushållssopor och besökssopor som fyller upp gemensamma 
insamlingsplatser, hamnar utanför eller slängs i privata tunnor togs också upp.



Just nu arbetar vi med att 
sammanställa resultaten från förstudien 

---
Om ni har fler tankar eller idéer är 

ni välkomna att höra av er!

 sara.dreijer@lansstyrelsen.se

 076 – 130 84 64


