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 Information om sophämtningen på Tyvö 2022  
 
Innehållet i följande berättelse beskriver vad som hänt sedan i höstas när Norrtälje 
kommun lät oss förstå vilka förändringar som kommer att ske, både vad det gäller 
hämtningen och kostnaderna för våra sopor. Stiftelsens avsikt med informationen är 
att visa på värdet av varje hushålls engagemang i det som trots allt är en del av allas 
vår vardag, kostnad och miljö. Kanske inte den mest spännande läsningen för dagen, 
men om den leder till att vi lyckas sänka kostnaderna och minska miljöpåverkan, tror 
vi att det är värt tiden det tar att läsa igenom informationen.  
 
Bakgrund 
I slutet på förra året fick ett flertal hyresgäster på Tyvö brev från NVAA (Norrtälje Vatten och 
Avfall AB), där man beskrev en planerad sophanteringsmodell, som baserades på att varje 
hyresgäst transporterade sin sopsäck till Lyckans brygga och Ångbåtsbryggan, där den 
skulle placeras i individuella säckhållare för varje hyresgäst. Sedan skulle fakturan skickas 
direkt till varje hyresgäst. 
Hela den planen föll på att det inte gick att ha den mängd säckhållare som krävdes i våra 
befintliga sopbodar. Alternativet skulle då vara att säckarna hämtades i soptunnor som 
placerades vid varje stuga. Problemet var bara att alla inte har en brygga där soporna kan 
hämtas.  
De hyresgäster som inte har godkänd brygga skulle då ha en soptunna vid stugan där 
säcken sedan skulle hämtas av ett motorfordon med släp. Våra stigar på ön skulle efter en 
kort tid vara helt sönderkörda. Dessa beskrivna hämtningsmodeller godkändes inte av 
Stiftelsen av två skäl; vi skulle vara tvungna att bygga större bodar för att rymma alla 
säckhållare i alt. 1 och dom stora skador i skogen det skulle innebära i alt. 2. Kostnaderna för 
bägge alternativen föreföll dessutom orimliga, samtidigt som det i alt 2. skulle innebära att 
betydligt fler hushåll måste besökas av entreprenören med allt vad det innebär för miljön 
p.g.a. avgasutsläpp och ett inte oväsentligt slitage på bryggorna. 
 
Kostnader för sophämtningen 2022 
Vid Stiftelsens möte i januari med NVAA i Norrtälje diskuterades ett nytt förslag som 
baserades på samma hämtningsmodell som vi haft tidigare med 16 hämtningar /säsong, med 
samlad hämtning vid Lyckans brygga och Ångbåtsbryggan. Därefter skickas en faktura till 
Stiftelsen, som i sin tur tar betalt av hyresgästerna i samband med hyrorna. 
Att kostnaderna för sophämtningen skulle bli högre framkom tydligt, vilket gäller alla hushåll i 
Norrtälje kommun i allmänhet, men ute bland öarna i synnerhet. 
Det enda som inte var förhandlingsbart var den av kommunfullmäktige beslutade fasta 
avgiften, som är 1040kr per hushåll vilket gäller i hela kommunen utan undantag. 
Den enda möjligheten att kunna få ned kostnaderna är att försöka minska antalet säckar och 
innehållet i säckarna, vilket i sin tur skulle påverka de rörliga kostnaderna för 
säckhämtningen. 
 
I förslaget presenterades kostnaderna för sophämtningen på Tyvö baserad på 67 hushåll. 
och totalt 320 säckar. Eventuella extrasäckar kommer att tilläggsdebiteras. 
Stiftelsen har beslutat acceptera den beskrivna hämtningsmodellen i år, men kommer att 
under året fortsätta diskutera alternativ i hantering och kostnader med NVAA. 
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Vi skulle kunna betrakta det som ett provår, som ger oss möjligheten att se om och vad vi 
kan prestera för att ytterligare sänka våra kostnader för sophämtningen.  
 
Framtidsvision 
Hittills har innehållet i våra säckar hanterats som osorterade och det är den dyraste  
varianten enligt avfallstaxan. Om alla vi hyresgäster på Tyvö börjar sopsortera och själva 
transporterar plast-, pappers-, metallförpackningar, flaskor och tidningar till fastlandet, samt 
komposterar våra matrester, skulle det innebära att vi kunde sänka antalet hämtningar till 
7/säsong. Kommunens krav för alternativet är att alla hyresgäster även komposterar sina 
matrester. 
Enligt de uppgifter som finns om hur många av oss som skaffat slutkomposter uppskattar vi 
att c:a 50 procent av hushållen på Tyvö matkomposterar. 
Många som skaffade tillstånd 2004 för latrinkompost, tror vi använder dessa för att 
blandkompostera, vilket är tillåtet. Endast några var förutseende och skaffade tillstånd för 
både latrin och matkompostering. Övriga har bara tillstånd för latrinkompostering och 
behöver komplettera för matkompostering, vilket man kan göra på nätet hos kommunen. Det 
är dessutom ytterligare en förutsättning för att minska antalet sophämtningar till 7/säsong. 
Många av oss sopsorterar redan i viss utsträckning men behöver kanske utöka den 
hanteringen.  
 
Orsaker och åtgärder 
Det finns ytterligare en faktor som fortsatt att påverka det stora antalet säckar  
i bägge sopbodarna. Vi vet att det kommer snyltgäster utifrån som lämnar sina säckar i  
våra bodar då de står olåsta, däremot vet vi inte hur många säckar det utgör.  
Det totala antalet ”extrasäckar”, där det avtalade antalet överskrids, tror vi har vuxit under de 
senaste åren bl.a. av det skälet. Varje extrasäck, kommer enligt det nya förslaget att kosta 
oss 190kr/st, utöver den föreslagna taxan. 
Antalet extrasäckar under 2020 var 86 st + 320 enligt avtal, summa 406st säckar. Det har fått 
oss att börja utreda vad som är orsaken. Kostnaden då blev c:a 16000kr extra utöver 
ordinarie taxan. En nödvändig åtgärd i sammanhanget är bl.a. att sätta kombinationslås på 
bodarna året runt. Dessutom måste säckarna, precis som tidigare, märkas med stugnamn 
och behöver räknas före hämtning. De här åtgärderna kommer under mars - april att 
beskrivas närmare i detalj. NVAA har föreslagit att om det blir någon eller några säckar över 
vid vissa hämtningar så kan entreprenören låta de stå kvar till nästa hämtning. Då skulle vi 
kunna slippa en del av kostnaden för extrasäckar, åtminstone under delar av säsongen. 
 
Sammanfattning 
Sopavtalet med kommunen för 2022 är nu klart. Hämtning av soporna kommer att  ske 
16 gånger under säsongen, vecka 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 41, 
och 45, i sopbodarna vid Ångbåtsbryggan och Lyckans brygga. Vi hyresgäster måste 
själva transportera förpackningarna av papper, plast, metall, glas samt tidningar, till 
återvinning. Kostnaden för 2022 blir ca 1600:- per hushåll beroende på antal extra 
säckar. Sluträkningen kommer att faktureras varje hushåll av Stiftelsen.  
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Förutsättningar 
Begreppet restavfall, är vad som i fortsättningen gäller för innehållet i våra sopsäckar. Allt 
enligt kommunens avfallsplan för 2022. NVAA:s hemsida: ”Avfall och Återvinning” 
Https://www.nvaa.se/informationssidor/om-oss/taxor-och-styrdokument/ som bl.a. informerar om 
”restavfall som får lämnas i sopsäcken”.  
 
Ett citat på kommunens hemsida; ”Övrigt att tänka på: förpackningar av papper, plast, glas 
och metall samt tidningar/returpapper är inte restavfall utan material som alla måste lämna 
för återvinning”.  
 
Soporna är inte bara Stiftelsens, kommunledningens och sopentreprenörernas ansvar, här 
måste även varje hushåll ta sitt ansvar och vara mer delaktiga genom en bättre sortering   
och vidarehantering av icke restavfall i hushållssoporna samt att ta del av kommunens 
information.  
 
Pappers-, glas-, plast-, metallförpackningar och tidningar kan lämnas på återvinnings- 
stationerna i Gräddö, Vreta handel och Görla industriområde 
 
Grovsopor och miljösopor 
När det gäller grovsoporna så kan NVAA tills vidare inte erbjuda den servicen vi haft tidigare 
då grovsopefärjan årligen kommit till Tyvö. Kommunen har inte någon färdig plan var på 
fastlandet avlastningen skall kunna ske. Vi kommer tills vidare själva att få finansiera 
hämtningen av allt det vi samlat på oss under de senaste 2 åren. Vi återkommer med en plan 
för genomförandet och vad det kommer att kosta oss. 
NVVA har en ny plan som håller på att ta form, där 1kbm:s byggsäckar kan placeras ut på 
strategiska ställen där en entreprenör kan lyfta ombord säckarna för vidarebefordran till 
fastlandet. Det innebär en grovsopehämtning med vissa begränsningar. Var på Tyvö och var 
på fastlandet är ännu inte klart, ej heller vad det kommer att kosta oss. 
NVAA har lovat att informera oss om och när planen kan påbörjas. 
 
OBS!! När det gäller miljöbåten så kommer den att lägga till vid Ångbåtsbryggan efter 
samma schema som tidigare. 
 
Eventuella frågor besvaras av Lars Öberg Tel. 070-623 02 67 eller Jan-Erik Nyström Tel. 
070-542 54 39. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar Stiftelsen 
Lars  Lennart  Jan-Erik  Krister 
 
 
 
 
 

https://www.nvaa.se/informationssidor/om-oss/taxor-och-styrdokument

