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Avfallshantering i  
skärgården
Våren är här och vi vill informera dig om 2022 års 
sophämtning i skärgården.    

Även i år sköter Liselotte Lööf Miljö AB avfalls- 
hanteringen på öar utan väg- eller färjeförbindelse 
till fastlandet. För att hämtningen ska fungera så  
smidigt som möjligt, ber vi dig placera säckstället  
synligt och lättillgänglig för vår hämtpersonal.  
Märk upp det med din fastighetsbeteckning. 

Säckhämtning är ett tungt arbete. För att förebygga 
arbetsskador, arbetar vi aktivt med att hitta nya  
lösningar som minskar belastningen på kroppen. 
Bland annat ser vi över möjligheten att flera hushåll 
går samman och lämnar soporna i en storbehållare. 
Om du och dina grannar är intresserade av en sådan 
lösning, kontakta gärna vår kundservice. 

Vi önskar dig en trevlig sommar och tackar på  
förhand för din hjälp!



För att människor ska kunna bo i skärgården
året runt arbetar vi kontinuerligt för en

lättillgänglig avfallshantering.
På så sätt är vi med och skapar

förutsättningar för en levande skärgård.



Abonnemang Antal 
hämtningar

Rörlig avgift 
Kr/år Hämtningsveckor

Helår 
(med vinterbehållare)
Varannan vecka

16 
(tio i vinter- 
behållare)

2 634

2 479 2
16, 18, 20, 22, 24, 26, 
28, 30, 32, 34, 36, 38, 
40, 42, 44, 46

Helår 1
Varannan vecka

26 2 634

2 479 2
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 22, 24, 26, 28, 
30, 32, 34, 36, 38, 40, 
42, 44, 46, 48, 50, 52

Helår var fjärde 
vecka
(med vinterbehållare)

8  
(5 i vinter- 
behållare)

2 015 2 16, 20, 24, 28, 32, 36, 
40, 44

Helår 1 
Var fjärde vecka

13 2 015 2 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 
32, 36, 40, 44, 48, 52

Fritid 13 2 015

1 943 2
16, 18, 20, 22, 24, 26, 
28, 30, 32, 34, 36, 38, 
40

Gemensam 
storbehållare och 
uppsamlings- 
plats 
Lämpligt är 10-15 hushåll 
per storbehållare.

2 445 
2 285 2

(pris per hushåll)

Hämtning efter behov. 
Roslagsvatten och 
entreprenör ansvarar 
för tillräcklig frekvens.

1. Ingmarsö har säckhämtning året om. 
2. För abonnemanget krävs godkänd kompostanläggning. Ansökan görs hos Österåkers kommun.

Våra abonnemang i skärgården 2022
Avgiften för det kommunala avfallet i skärgården består av en grundavgift och  
en rörlig avgift. Grundavgiften är 1 530 kronor per år och bostad. Utöver det 
tillkommer den rörliga avgiften som baseras på vilken abonnemangsform du väljer.



Detta kan du lämna på återvinningsfärjan
Småhus och verksamheter får lämna avfall med kommunalt ansvar enligt fraktio-
nerna nedan. Verksamheter får ej lämna specifikt verksamhetsavfall.

Fraktion Exempel

Grovavfall till 
sortering

Skrymmande saker som inte kan läggas i restavfalls- 
behållare, säck eller storbehållare för att det är för stort 
eller väger för mycket. Till exempel stoppade möbler, 
madrasser, textilier och husgeråd.  
OBS! Inget byggavfall

Hårdplast Utemöbler i plast, pulka, plasthink

Mjukplast Plastpåsar, sopsäckar, sträckfilm

Metall Cyklar, barnvagnar, kastruller och stekpannor, verktyg  
till exempel  såg och yxa

Träavfall Möbler i trä, leksaker och husgeråd i trä 
OBS! Ej impregnerat trä

Farligt avfall Målarfärg, lösningsmedel, spillolja, bekämpningsmedel. 
Nästan all hantering sker för hand av vår personal. 
Därför ska du lämna det i hela och ordentligt förslutna 
förpackningar  
OBS! Märk förpackningarna tydligt med vad de 
innehåller

Elavfall Allt med ”sladd eller batteri”, lampor och ljuskällor, 
el- och batteridrivna leksaker, telefoner, brödrostar, 
vitvaror, elverktyg 
OBS! Kylar och frysar från affärsverksamhet får ej 
lämnas

Färgat glas Flaskor, burkar och övriga förpackningar av glas 

Ofärgat glas Flaskor, burkar och övriga förpackningar av glas 



Återvinningsfärjan – den flytande återvinningscentralen
Här nedanför kan du se när färjan kommer till dig under 2022. 

Tack för ditt bidrag och för att du sorterar rätt på färjan!

Hämtställe Hämttillfälle vår/sommar Tid

Betsö Söndag 29/5 09.00-10.30

Brottö Lördag 21/5 09.30-11.30

Ekholmen Lördag 4/6 13.15-14.00

Fåglarö Lördag 4/6 11.00-13.00

Husarö Söndag 22/5 09.30-12.00

Ingmarsö södra Lördag 28/5 09.30-12.00

Mjölkö Söndag 5/6 11.50-14.00

Seglarö Söndag 5/6 10.45-11.30

Siarö stenbryggan Lördag 11/6 13.15-13.45

Stora Aspön Lördag 11/6 09.30-10.00

Stora Timrarön västra Söndag 5/6 09.30-10.30

Vättersö Lördag 11/6 10.15-12.15

Ålön Lördag 4/6 09.30-10.30

Älgö Söndag 29/5 11.00-12.30

Äpplarö Söndag 22/5 12.45-13.45

Örsö Lördag 21/5 12.00-14.00

 



Hämtställe Hämttillfälle höst Tid

Betsö Lördag 3/9 09.30-10.15

Brottö Söndag 4/9 09.30-11.00

Ekholmen Lördag 24/9 13.00-13.30

Fåglarö Lördag 24/9 10.45-12.45

Husarö Lördag 10/9 09.30-12.00

Ingmarsö södra Lördag 17/9 09.30-12.00

Mjölkö Söndag 18/9 11.30-13.30

Seglarö Söndag 18/9 10.45-11.15

Siarö stenbryggan Söndag 11/9 12.45-13.15

Stora Aspön Söndag 11/9 09.30-10.15

Stora Timrarön västra Söndag 18/9 09.30-10.30

Vättersö Söndag 11/9 10.30-12.15

Ålön Lördag 24/9 09.30-10.15

Älgö Lördag 3/9 10.45-11.45

Äpplarö Lördag 10/9 12.45-13.45

Örsö Söndag 4/9 12.00-14.00

Snälla! Lämna inte 
grovsopor vid bryggan 
innan färjan kommer. 



För att säkerställa våra 
kollegors arbetsmiljö, har vi 

valt att placera ut behållare för 
glasförpackningar och 

returpapper på utvalda platser 
i skärgården. 

På vår hemsida kan du se var 
behållarna finns. 



Tips inför din sophämtning!
På Roslagsvatten vill vi underlätta vardagen. Samtidigt vill vi säkerställa våra 
kollegors arbetsmiljö och du kan hjälpa till genom att tänka på följande saker:

• Ställ ditt säckställ synligt.

• Stickande och skärande föremål i sopsäcken kan åsamka rejäl kroppsskada 
 hos personalen som hämtar soporna. Därför får inte glas, skärvor, grillpinnar  
 eller andra stickade föremål förekomma i sopsäcken. Om det finns stickande  
 eller skärande föremål  har entreprenören rätt att lämna säcken. Du måste då  
 sortera ut föremålen så att säcken kan tas med vid nästa hämttillfälle.

• Glas är en förpackning och ska återvinnas.

• Vänligen se till att din säck inte väger mer än 15 kg. Om säcken överskrider  
 15 kg  kommer du att debiteras 216 kr per säck.

•  Har du mycket sopor vid enstaka tillfällen kan en eller flera säckar,  
 märkta med din fastighetsbeteckning,  lämnas vid säckstället mot en  
 kostnad på 216 kr/säck. 

• Elavfall och farligt avfall lämnar du på återvinningsfärjan för att det ska tas  
 om hand på rätt sätt. Det är inte tillåtet att slänga det i den vanliga soppåsen. 

• Du har naturligtvis möjlighet att lämna grovavfall, farligt avfall samt mindre  
 mängd byggavfall på Brännbackens återvinningscentral. Öppettider och mer  
 information om vad som kan lämnas hittar du på roslagsvatten.se

•  Återvinningsfärjan kan vara en riskfylld miljö. Tänk på att ha ordentliga skor  
 på dig och att du håller uppsikt över dina barn.

•  Innan du kommer till färjan, gör grovsorteringen hemma, skilj på exempelvis  
 metall- och trädelar. 

•  För att undvika trängsel och köer ber vi er att varken lämna fyllda säckar  
 eller att sortera säckar på färjan. Hjälp varandra istället och gå ombord med  
 en sak i taget.

Tack för din hjälp! Tänk på att hålla
avstånd när du besöker

grovavfallsfärjan. 



På ”Mina sidor” kan du se  
när vi tömmer ditt enskilda avlopp. 

Om du anger fastighets- 
beteckning  och ditt mobilnummer 
till vår kundservice, kan du också få 

SMS veckan innan din 
tömningsperiod startar. 



Enskilt avlopp
Har du ett enskilt avlopp som ska slamsugas, se till att din anläggning är lättåt-
komlig när det är dags för slamtömning. Det är också viktigt att slamfor- 
donet kan ta sig fram på vägen till din fastighet. För att hjälpa oss, ber vi dig att 
tänka på följande:

• Se till att din anläggning är tydligt utmärkt med en skylt på cirka en meters 
 höjd så att personalen enkelt hittar till den. Även anslutningskopplingar ska  
 vara utmärkta. Skyltar kan beställas via vår kundservice.

• Röj eventuella buskar och grenar som hänger över transportvägen till din  
 anläggning. Slamfordonet behöver ett fritt utrymme på 3 meters bredd och  
 3 meters höjd för att kunna ta sig fram. Det är även fastighetsägarens ansvar  
 att se till att marken har tillräcklig bärighet för slamfordonet.

• Se till att vägen mellan din anläggning och slamfordonets uppställningsplats är  
 fri från hinder.

• Se till att manluckan till ditt enskilda avlopp inte är övervuxen. Har du en  
 anläggning i husgrunden ska det finnas en sugledning samt en sugkoppling  
 lättillgänglig på utsidan av byggnaden. Har du en anläggning under en altan ska  
 det finnas luckor som är öppningsbara samt att dessa ska vara utmärkta med  
 en slamskylt. Vi kryper inte in under altaner, in i husgrunder eller källare.

• Tänk på att personalen behöver ha nycklar och eventuella koder till bommar  
 och lås i god tid. 

 Brunnslock som tillhör anläggningen och behöver lyftas får väga max 15 kg.  
 Om lock kan skjutas åt sidan och tillbaka utan att lyftas får de väga max 40 kg.

I år kommer vi inventera alla enskilda avlopp som har 
lång slangdragning. Lång slangdragning är ett arbets-
miljöproblem som vi måste åtgärda. Har ni lång slang-
dragning kommer vi skicka brev till er där vi ber er in-
förskaffa en sugledning. Mer information om detta 
finner ni på roslagsvatten.se/egen-sugledningroslagsvatten.se/egen-sugledning



Roslagsvatten
E-post: osterakeravfall@roslagsvatten.se | Telefon: 08-540 835 00  

roslagsvatten.se
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Avfallstrappan
Roslagsvatten arbetar för att minimera miljöpåverkan från avfall utifrån 
den så kallade avfallstrappan eller ”avfallshierarkin”. Den anger en 
hierarki för i vilken ordning olika metoder för att behandla avfall bör 
användas. Avfallstrappan grundar sig på EU-direktiv och är en metod för 
att uppnå EU:s miljömål. Principen är också införd i svensk lagstiftning.


