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Abstract  

The purpose of this study is to evaluate the existing waste management system on the main 
islands of Värmdö municipality, which is a part of the Stockholm archipelago, as described in 
the regional development plan for the greater region of Stockholm (RUFS 2050). Throughout 
the report, this evaluation will be made from a sustainability perspective including social, 
economic and ecological aspects. The types of waste that are subject to review are general 
waste, food waste and recyclables such as products made from plastic, paper, glass and metal 
as well as newspapers and magazines. The report is based on a literature review that is 
complemented by interviews, providing a nuanced image of the complete system. Currently 
established systems for managing general waste in the archipelago exists but as the system for 
food waste and recycling does not include this region, they require future development in 
order to extend to the entire municipality. As a result, much of the food and recyclable waste 
ends up in the general waste, leading to inadequate working conditions within that system. 
Moreover, transportation between the islands and the mainland is costly, time consuming and 
has a negative environmental impact. As such, the waste management system must be flexible 
and adaptable to the varying conditions of the islands in order to deliver a high level of 
service. This study shows that there is a need to improve working conditions and reduce the 
negative environmental impact of the municipality’s waste management system. Besides 
implementing new systems for managing food and recyclable waste, action must be taken to 
promote reuse and minimize the amount of waste produced. This would ensure alignment 
with EU directives as well as make the whole system more sustainable.  
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Sammanfattning 
 
Syftet med den här studien är att utvärdera det befintliga avfallssystemet på de kärnöar som 
benämns i den Regionala Utvecklingsplanen för Stockholmsregion (RUFS 2050) tillhörande 
Värmdö kommun, en skärgårdskommun öster om Stockholm. Ett hållbarhetsperspektiv ligger 
till grund för kartläggningen av området och innefattar aspekter som social, ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet vilket genomsyrar hela rapporten. Avfallstyperna som har studerats är 
rest-, och matavfall samt förpackningar och returpapper som behandlas genom 
materialåtervinning. Rapporten är baserad på en litteraturstudie kompletterad med intervjuer 
för att skapa en mer nyanserad bild av systemet. Även om det idag finns etablerade system för 
hantering av restavfall saknas ett system för matavfall och materialåtervinning som täcker 
hela Värmdö kommun. Detta resulterar i en ökad mängd restavfall vilket leder till bristfälliga 
arbetsförhållanden. Andra svårigheter med avfallshanteringen i skärgården är de långa 
transportsträckorna över havet som är tidskrävande, kostsamma och har en negativ 
miljöpåverkan. På grund av de olika förutsättningar bland skärgårdsöarna krävs det ett 
flexibelt och välanpassat system vilket leder till en hög servicenivå. Trots att många av de 
boende i skärgården upplever systemet som välfungerande tydliggör denna studie att det krävs 
åtgärder som förbättrar arbetsmiljön och minskar systemets miljöpåverkan. Utöver att etablera 
nya system för insamling av matavfall, förpackningar och returpapper krävs åtgärder som 
gynnar återanvändning samt minimerar mängden producerat avfall för att i linje med EU-
direktiv skapa ett hållbart avfallssystem i Värmdö kommuns skärgård.  
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Begrepps- och förkortningsförklaringar 
 
Återvinningscentral, ÅVC 
En återvinningscentral är en större bemannad anläggning som kommunerna ansvarar över där 
hushåll bland annat kan lämna in sitt grov-, trädgårds-, el- och farligt avfall. 
 
Återvinningsstation, ÅVS 
En återvinningsstation är en mindre och obemannad anläggning för insamling av förpackning 
och returpapper och tillhandahålls av materialbolag, exempelvis FTI.  
 
Rötning 
En behandlingsmetod för biologisk återvinning där organiskt material bryts ned under syrefria 
(anaeroba) förhållanden. Det bildas biogas, bestående av främst metan och koldioxid, samt 
biogödsel. 
 
Kompostering 
En behandlingsmetod för biologisk återvinning där organiskt material bryts ned under 
syrerika (aeroba) förhållanden och bildar koldioxid och vatten.  
 
Farligt avfall 
Farligt avfall är avfall som anses vara ett hot mot miljön och därför måste hanteras med 
försiktighet och har särskilda bestämmelser till skillnad från annat avfall.  
  
Kärnö 
En kärnö är en ö i skärgården utan fasta förbindelser till fastlandet genom broar, tunnlar eller 
statlig färja. Dessa öar anses även ha bra förutsättningar inom infrastruktur och 
samhällsservice vilka skapar grundläggande villkor för permanentboende och 
näringslivsutveckling. Kärnöarna fungerar också som servicepunkter för boende på 
omkringliggande öar samt för friluftsliv och turism.   
 
Replipunkt 
En replipunkt är en strategisk utplacerad bytespunkt för resor med kollektiv- och godstrafik 
mellan kärnöar och fastland.  
 
RUFS 2050 
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholm (RUFS 2050) uttrycker regionens samlade 
vilja och fungerar som en gemensam plattform för regionens aktörer, samverkan inom 
Stockholms län och med länen i östra Mellansverige.  
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1. Inledning  
Avfallshanteringen är ett kritiskt problem över hela världen och det finns ett stort behov 
gällande åtgärder för att förbättra den nuvarande situationen. Felbehandling av avfall bidrar 
inte bara till klimatförändringar utan påverkar även den lokala miljön. Ett stort problem är 
mängden avfall och enligt världsbanken kommer det totala globala avfallet öka kraftigt de 
kommande åren (The World Bank, 2018). Samma trend förekommer även i Sverige där 
avfallsmängderna är större än tidigare. Samtidigt har det dock skett stora förändringar i det 
svenska avfallshanteringssystemet och idag finns bland annat etablerade system för 
materialåtervinning och energiutvinning vilket leder till att endast en liten fraktion av det 
totala avfallet läggs på deponier (Avfall Sverige, 2019a). 

Den svenska avfallshanteringen styrs idag i linje med EU-direktiv. I dessa avfallsdirektiv 
finns det en föreslagen avfallshierarki som innefattar en prioriteringsordning för hur avfallet 
bör hanteras. Ordningen inom avfallshierarkin lyder: handlingar för att förebygga avfall, 
återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning och, slutligen, undanröjande av 
avfallet i form av deponering. Detta indikerar att det är, och att det i framtiden måste vara, en 
prioritet inom EU, och även i Sverige, att reducera mängden producerat avfall. (Avfall 
Sverige, 2019a) Sverige har idag ett välutvecklat avfallssystem där, till skillnad från andra 
länder, en stor del av avfallet redan materialåtervinns vilket även leder till att landets mål 
inom avfallssektorn blir allt mer ambitiösa. Trots detta finns det fortfarande 
förbättringsområden då exempelvis upp till 60 procent av avfallet som slängs i restavfallet är 
felsorterat och istället skulle kunna återvinnas. (Avfall Sverige, 2019a) 

I skärgårdsmiljön kan många av de system som används på fastlandet för avfallshanteringen 
inte appliceras på grund av bland annat kostsamma och försvårande transporter samt den 
säsongsbaserade befolkningsmängden. Avfallssystemet i Stockholms skärgård har istället 
tvingats anpassas efter de förutsättningar som finns. För att samla in avfall finns det bland 
annat färjor som under sommarhalvåret samlar in grovavfall, i form av en flytande 
återvinningscentral. Trots det är det många av skärgårdsborna som efterfrågar en mer 
utvecklad avfallshantering och uttrycker en saknad av möjligheten att kunna sortera sitt avfall. 
I den Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050) har det definierats 
ett antal öar i Stockholms skärgård som kärnöar. Dessa saknar vägförbindelse med fastlandet 
genom broar, tunnlar eller statliga färjor. Kärnöarna har identifierats som platser i skärgården 
med förutsättningar för utveckling av samhällsservice och infrastruktur. Öarna fungerar som 
servicepunkter för boende på kringliggande öar men även för turism och friluftsliv. 
(Stockholms läns landsting , 2018) På många av kärnöarna saknas system för 
materialåtervinning samt insamling av matavfall. Detta resulterar i att boende på öarna måste 
ta sig till fastlandet för att kunna sopsortera vilket leder till att mycket av det material som 
skulle kunna återvinnas istället hamnat i restavfallet.  
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1.1 Syfte och mål 
Syftet med projektet är att analysera det existerande systemet för hanteringen av 
hushållsavfall i Stockholms skärgård för att identifiera för- och nackdelar samt 
förutsättningarna för ett hållbart avfallssystem. Studien är ämnad att fokusera på kärnöar inom 
Värmdö kommun benämnda i den Regionala Utvecklingsplanen för Stockholmsregion (RUFS 
2050). Målen med arbetet är att få en övergripande bild över det avfallssystem som finns på 
kärnöarna idag och definiera de största problemområdena kopplade till miljömässiga och 
sociala aspekter inom systemet. Systemets styrkor och svagheter analyseras med avsikt att 
identifiera potentiella förbättringsområden.  

2. Metod 
Den teoretiska efterforskningen har främst baserats på en litteraturstudie gällande nuvarande 
avfallshantering i Sverige och Stockholms skärgård. Sökmotorer som Google och Google 
Scholar har använts för att hitta relevant fakta och rapporter kring ämnet. Främst har 
information samlats in från hemsidor till berörda aktörer inom avfallshanteringen som 
Naturvårdsverket, Miljödepartementet, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) och i 
detta specifika fall Länsstyrelsen Stockholm och Värmdö kommun. Litteraturstudien har 
fortgått löpande genom hela projektet för att skapa en så bra överblick över systemet som 
möjligt och för att stödja analyserna av den inhämtade informationen. Som komplement till 
litteraturstudien genomfördes ostrukturerade intervjuer med relevanta aktörer med koppling 
till ämnet för att samla in ytterligare information kring specifika områden. Dessa personliga 
kontakter fördes över mail eller genom digitala mötesverktyg. Bland annat kontaktades Sara 
Dreijer på Länsstyrelsen Stockholm som arbetat med ett projekt där det bland annat gjordes 
en kartläggning över avfallshanteringen i hela Stockholms skärgård. Vidare kontaktades även 
Värmdö kommuns renhållningsavdelning för mer specifik information kring hur de arbetar 
med avfallshanteringen i skärgården. Vid samanställning av information har bland annat 
kartor utformats över området. Genom att använda Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) 
extraheringsverktyg för geodata hämtades datafiler som användes för att konstruera kartorna.  
De framtagna datafilerna behandlades sedan i ArcMap för att skapa en tydligare översikt över 
den insamlade informationen. Resultatet analyserades med hjälp av en SWOT-analys för att 
belysa möjligheter och hot samt kartlägga eventuella problemområden inom systemet idag.  
 
2.1 Avgränsningar 
För att göra projektet möjligt krävdes både geografiska avgränsningar och avgränsningar 
inom avfallssystemet. Projektets undersökningsområde har geografiskt begränsats till de 
kärnöar som benämns i RUFS 2050 som ligger inom Värmdö kommun i Stockholms 
skärgård. Dessa öar saknar bro- och tunnelförbindelse samt statlig färja till fastlandet. Öarna 
anses även ha bra förutsättningar för att utveckla en stabil samhällsstruktur som kan säkra 
grundläggande villkor för fastboende samt näringslivsutveckling. Kärnöarna inom Värmdö 
kommun utgörs av: Svartsö, Gällnö, Möja, Runmarö, Sandön och Nämdö. Denna geografiska 
avgränsning har gjorts då Värmdö kommun omfattar störst antal kärnöar utav 
skärgårdskommunerna i Stockholms län. För att specificera studien har även avgränsningar 
kring studerade avfallstyper gjorts. Studien begränsades till rest- och matavfall samt hantering 
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av förpackningar och returpapper som hushållen sorterar ut och som ligger under ett 
producentansvar. Farligt avfall inkluderas alltså inte i rapporten. De aspekter som i huvudsak 
har fokuserats på är de sociala och miljömässiga. Ekonomiska har aspekter har berörts vad 
gäller avfallstaxan för användarna av systemet.  

3. Hållbar utveckling 
Naturen och miljöns betydelse lyftes första gången upp som ett aktuellt ämne år 1972 i 
samband med den första miljökonferensen i Stockholm under FN:s regi. Bland annat lyftes då 
vikten av att människans existens inte skulle påverka ekosystemens funktioner. Begreppet 
hållbar utveckling introducerades under 1980-talet och spreds allt mer i samband med att 
Världskommissionen för miljö och utveckling publicerades. (Andrews & Granath, 2016) I 
rapporten definieras begreppet ”Hållbar utveckling” som:  
 
 

”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 

 
- G. H. Brundtland et al. (1987). Report of the world commission on environment 

and development: Our common future. –  
 (Dahlin, 2014) 

 
 
En hållbar social utveckling och ekonomisk tillväxt är omöjlig att åstadkomma om inte det 
ekologiska perspektivet även tas i beaktning. För att åstadkomma en hållbar utveckling måste 
alltså de tre dimensionerna; ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet stödja och samspela 
med varandra. (Andrews & Granath, 2016)  
 
3.1. De globala målen, Agenda 2030 
I samband med FN:s toppmöte 2015 antog världens stats- och regeringschefer en agenda 
bestående av 17 globala mål för en hållbar utveckling, Agenda 2030. Agendan syftar till att 
världens alla länder tillsammans åtar sig uppgiften att till år 2030 arbeta mot en rättvis och 
hållbar framtid. (Regeringskansliet, 2018) De tre aspekterna; ekologisk-, social- och 
ekonomisk hållbarhet ligger som grund för FN:s globala hållbarhetsmål. De sjutton målen, 
som tar hänsyn till flera olika områden, har syftet att skapa en mer hållbar framtid för alla. 
Detta inkluderar exempelvis en ekonomisk tillväxt, sjukvård, utbildning och jämställdhet 
samtidigt som klimatkrisen hanteras. (Globala målen, u.å.) 
 
Avfallshanteringen är i många avseenden starkt kopplat till de globala hållbarhetsmålen. I 
detta fall innebär det att en undersökning kring möjligheterna till att utveckla ett mer hållbart 
avfallshanteringssystem i skärgårdsmiljöer bland annat stödjer målen: Anständiga 
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (#8), Hållbara städer och samhällen (#11), Hållbar 
konsumtion och produktion (#12) och Hav och marina resurser (#14). Dessa är i sin tur 
uppdelade i mer specifika delmål. 
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Delmål 8.2 fokuserar på en ökad ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk 
innovation och uppgradering (Globala målen, 2020a) vilket är applicerbart i en undersökning 
gällande systemet ur ett ekonomiskt perspektiv. Vid en analys ur ett miljömässigt och socialt 
perspektiv kan delmål som 11.6, 12.5 och 12.8 anses aktuella. Delmål 11.6, med ett fokus på 
att minska städers miljöpåverkan gällande luftkvalitet samt avfallshantering. Delmål 12.5 
fokuserar på att minska mängden avfall markant. Detta genom åtgärder så som att förebygga, 
återanvända, återvinna och minska avfallsmängden. 12.8 fokuserar på att se till att alla 
människor har en medvetenhet för, och den information som krävs, för en hållbar utveckling 
och ett liv som samspelar med naturen.  (Globala målen, 2020b) (Globala målen, 2020c) 
Delmål 14.1 siktar mot att förebygga och avsevärt minska föroreningar i haven, framförallt 
från landbaserade verksamheter, där marint avfall och näringsämnen inkluderas. (Globala 
målen, 2020d) 
 
Det är tydligt att dessa mål tillsammans utgör en bredd i aspekter inom olika 
samhällsområden vilket speglar avfallshanteringens olika länkar ut i samhället. Detta ger en 
överblick och förståelse för avfallshanteringens vikt i processen att bygga en hållbar 
infrastruktur och ett hållbart samhälle. Inom arbetet mot ett hållbart avfallshanteringssystem i 
syfte att stödja och uppnå de globala målen krävs ett cirkulärt tänkande. Detta tänkande 
innefattar en förståelse för cirkulära flöden, cirkulär ekonomi och en välutvecklad 
resurseffektivitet.  
 
3.2 Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi  
Jordens befolkning förväntas öka från dagens sju miljarder till cirka tio miljarder människor 
år 2050 och den globala medelklassen förväntas år 2030 har ökat till 4,8 miljarder människor 
från 1,8 miljarder människor år 2009. Detta innebär att även resursanvändningen runt om i 
världen förväntas öka, och då 60% av världens ekosystem idag inte nyttjas på ett hållbart sätt 
blir det med tiden än mer viktigt att lägga fokus vid resurseffektivitet. Dagens samhällssystem 
är genomgående vinstorienterat och ställer därmed orimliga krav på de naturresurser som 
utnyttjas. Därför krävs en omvärdering av vårt förhållande till dessa naturresurser för att 
kunna arbeta resurseffektivt. Detta inkluderar exempelvis förståelse kring vad som ses som 
utsläpp och föroreningar, resursutvinning och belastningar på ekosystemen. Att ha ett 
vinstorienterat system innebär, som idag, ett fokus på exempelvis ekonomisk avkastning eller 
en högre levnadsstandard framför en hållbar resursanvändning. Omställningen till ett mer 
resurseffektivt samhälle kan på ett enkelt sätt beskrivas som en strävan mot ”att göra mer med 
mindre”. (Naturvårdsverket, 2018a) 
 
Tätt sammanlänkat med resurseffektivitet är idén om en cirkulär ekonomi (European 
Comission, u.å.). Cirkulär ekonomi är en ekonomisk modell som innebär att de resurser som 
utvinns och nyttjas antingen behålls i samhällets kretslopp alternativt återförs till naturens 
egna kretslopp på ett hållbart sätt (Naturvårdsverket, 2018a). På detta sätt bidrar en cirkulär 
ekonomi till ekonomisk tillväxt, yrkesmöjligheter samt innovation genom att bevara värdet av 
en produkt eller ett material i så lång utsträckning som möjligt. Genom att arbeta mot en 
cirkulär ekonomi leder det till en minskad mängd avfall och resursutvinning då en produkt 
kan återanvändas för att bibehålla ett fortsatt värde. (European Comission, u.å.) Därför är 
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detta koncept av stor vikt i utvecklingen av det globala avfallssystemet. Att implementera en 
cirkulär ekonomi är ett långsiktigt globalt mål, och hanteras alltså både inom EU-direktiv och 
därmed även inom Sveriges egna målformuleringar och lagstiftning (Naturvårdsverket, 
2018a). 

4. Lagar och regler 
För att uppnå de nationella och globala miljökvalitetsmålen är det viktigt att det finns tydliga 
lagar och direktiv som ställer krav på aktörer för att de ska agera i enlighet med en hållbar 
utveckling. Under 1990-talet skedde två avgörande förändringar i Sveriges miljölagstiftning, 
införandet av miljöbalken och inträdandet i EU. Miljöbalken är idag en viktig grund för 
miljöarbetet i Sverige. Istället för, som det tidigare var, att krav endast ställs på vissa typer av 
miljöfarliga verksamheter så finns det numera krav på alla verksamheter och alla åtgärder att 
de ska genomföras på ett sådant sätt att påverkan på människan och miljön minimeras. Den 
svenska miljölagstiftningen påverkades mycket av att Sverige blev EU-medlem och en stor 
del av EU:s lagstiftning är inarbetad i miljöbalken. (Naturvårdsverket, 2019a) 
 
4.1 EU:s avfallsdirektiv 
I EU sker omfattande insatser mot en cirkulär ekonomi där avfall och avfallshantering är en 
väsentlig del i omställningen. För att stimulera en cirkulär ekonomi planeras åtgärder för att 
minska resurseranvändningen samt för att minska mängden producerat avfall. EU är en 
central aktör för avfallshanteringen i Europa och har som syfte att skydda miljön och 
människors hälsa samt att stimulera en cirkulär ekonomi. Detta uppfylls med hjälp av EU:s 
avfallsdirektiv genom att de länder som är medlemmar i EU är förpliktiga att vidta åtgärder 
kring avfall och hur det hanteras. (Naturvårdsverket, 2018a) Det innebär att medlemsländerna 
är bundna till att uppfylla kraven, men samtidigt ges utrymme för nationella myndigheter att 
forma egna lagstiftningar och tillvägagångsätt för hur de olika kraven ska uppnås. 
(Miljödepartementet, 2019) Utöver avfallsdirektivet finns fem andra direktiv från EU som 
berör olika typer av avfall: förpackningsdirektivet, deponidirektivet, WEEE-direktivet som 
behandlar avfall som utgörs av eller innehåller elektronisk eller elektriska komponenter, 
batteridirektivet och ELV-direktivet som behandlar uttjänta fordon. Tillsammans bildar de sex 
direktiven EU:s avfallspaket som har skapats för att stimulera en mer cirkulär ekonomi. 
(Naturvårdsverket, 2018a)  
 
EU har även formulerat ett antal avfallsmål i en färdplan för att underlätta efterföljning och 
uppföljning av direktivet. Bland annat innefattar färdplanen mer övergripande mål kring 
hanteringen av avfall genom återanvändning och materialåtervinning av det kommunala 
avfaller. Men det finns även mer specifika mål för hur stor del av respektive avfallsslag som 
bör materialåtervinnas. Dessa mål följs upp genom att medlemsländerna rapporterar in kvoten 
av återvunnet material för varje avfallsslag som samlas in. För att minska avfallet presenteras 
det i avfallsdirektivet en prioriteringsordning för hur avfallet ska hanteras, avfallshierarkin. 
(Naturvårdsverket, 2018a) Utöver avfallshierarkin innefattar avfallsdirektivet planering av 
avfallshantering samt administrativa krav på rapportering, inspektioner och översyn. 
(Naturvårdsverket, 2019b) 
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4.1.1 Avfallshierarki  
Avfallshierarkin visar i vilken prioritetsordning som avfall ska hanteras (Figur 1). Högst upp i 
avfallshierarkin ligger förebyggande åtgärder för att minimera uppkomsten av avfall och 
vidare prioriteras återanvändning. Det producerade avfallet kan sedan hanteras med hjälp av 
olika behandlingsmetoder. Materialåtervinning, övrig återvinning så som biologisk 
återvinning eller energiåtervinning och slutligen deponering. Att återvinna innebär att dra 
använda avfallet för att ersätta andra material vilket bidrar till en minskad miljöpåverkan då 
det sparar på både energi och råvaruresurser. Biologisk återvinning används istället för att 
återföra näring från avfallet till jorden och på så sätt sluta ett naturligt kretslopp. För att 
utvinna energi, som kan ge både el och fjärrvärme, ur avfallet appliceras energiåtervinning. 
Att deponera är en långsiktig förvaring av avfallet. (Avfall Sverige, 2019a) Man ska applicera 
den metod på avfallet på bästa sätt skyddar miljön och människors hälsa, i den utsträckning 
som det är rimligt. (Naturvårdsverket, 2018a) För att betona vikten av att förebygga avfall har 
EU ett krav i avfallsdirektivet att medlemsstaterna ska ta fram nationella program kring hur 
man planerar att minska mängden producerat avfall. I direktivet finns även förslagsgiva 
åtgärder, ekonomiska styrmedel, att främja forskning inom området samt öka medvetenheten 
hos allmänheten och företag genom olika kampanjer är några av de åtgärder som lyfts fram 
som exempel. (Naturvårdsverket, 2019b)  
 
 

 
Figur 1. Avfallshierarkin (Avfall Sverige, 2019a) 

 
 
4.2 Avfallshantering i miljöbalken   
Miljöbalken är en svensk övergripande miljölagstiftning som infördes 1999, med en 
utgångspunkt i grundläggande principer som genomsyrar ett internationellt arbete kring miljö 
och resursanvändning. (Naturvårdsverket, 2018a)  EU:s avfallsdirektiv infördes i den svenska 
lagstiftningen 2011 vilket resulterade i ett ytterligare kapitel i miljöbalken, kapitel 15, samt en 
ny avfallsförordning. (Naturvårdsverket, 2019b) Miljöbalkens 15:e kapitel tillsammans med 
avfallsförordningen utgör de grundläggande bestämmelserna kring avfall och hur det ska 
hanteras och innefattar därmed bland annat avfallshierarkin. (Naturvårdsverket, 2019c)  
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Miljölagstiftningen innefattar även bestämmelser kring vem som har ansvar över olika typer 
av avfall. Kommunerna är ansvariga att samla in, transportera och återvinna eller bortskaffa 
rest- och matavfall. Detta gäller även allt annat avfall som inte faller under producentansvaret. 
Idag finns det ett lagstiftat producentansvar för åtta olika produktgrupper: batterier, bilar, 
däck, elutrustning, förpackningar, returpapper, läkemedel, radioaktiva produkter och herrelösa 
strålkällor (Naturvårdsverket, 2018b) . Producenter för dessa produkttyper har som ansvar att 
tillhandahålla insamlingssystem för at möjliggöra materialåtervinning. För att inte varje 
enskild producent ska behöva upprätthålla ett eget insamlingssystem har flertal producenter 
gått ihop i olika materialbolag för att tillsammans arbeta för att uppnå producentansvaret. 
(Naturvårdsverket, 2019e) Bestämmelser kring producentansvar syftar till att främja en 
hållbar utveckling som bygger på att naturen har ett eget skyddsvärde och att människan har 
ett ansvar när den brukar naturresurser och förändrar omgivningen. (SFS, 1998:808) Därför är 
miljöbalken är ett viktigt verktyg för att uppnå olika miljömål, både nationella 
miljökvalitetsmål och de globala miljömålen för avfallshantering. (Naturvårdsverket, 2019a) 
 
Från och med år 2019 har det införts nya krav angående producentansvaret för förpackningar 
och returpapper. För insamlingssystemen kommer det från och med år 2021 även att krävas 
tillstånd för insamling av förpackningar och returpapper. Detta kommer innebära att vissa 
krav måste uppfyllas, bland annat att det ska finnas insamling av alla materialslag för 
förpackningar samt returpapper. Det kommer även finnas krav på att insamlingssystemet ska 
vara enkelt och gratis att använda samt att insamlingsstationen ska vara lämpligt placerad. 
Syftet med detta är att underlätta för hushåll att återvinna och på så sätt minska 
miljöbelastningen från det kommunala avfallet. Det finns även ett mål som innebär att det från 
och med år 2025 ska erbjudas bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper för alla 
hushåll vilket innebär att det ska finnas en insamlingsplats i koppling till huset eller i 
kvarteret. (Naturvårdsverket, 2019f) Vid insamlingsplatserna ska det finnas möjlighet att 
återvinna de vanligast förekommande materialslagen för förpackningar. De vanligaste 
förpackningsmaterial som faller under producentansvaret är plast, papper, metall, glas och 
wellpapp (FTI, u.å.a). 
 

5. Värmdö kommun  
Öster i Stockholms län ligger Värmdö kommun, en skärgårdskommun med cirka 45 000 
invånare. Kommunen är en glesbygd bestående av drygt 10 000 öar och under 
sommarhalvåret ökar dess invånarantal till det dubbla då kommunen är ett attraktivt område 
för fritidsboenden, rekreation och båtliv. (Värmdö kommun, u.å.a) I takt med en växande 
Stockholmsregion ökar Värmdö, likt andra närliggande kommuner, i invånarantal. Denna 
ökning har tidigare främst berott på att fritidsboenden omvandlats till permanentboende. 
Framöver tros ökningen istället bero på nybyggnationer av flerbostadshus vilket innebär att 
den främsta befolkningsökningen kommer att ske i kommunens tätorter på fastlandet. 
(Värmdö kommun, u.å.b) I samband med en ökande befolkning ställs också högre krav på ett 
hållbart samhällsbyggande. Något som specificeras i det inriktningsmål som nämns i 
kommunens avfallsplan. Hållbarhetsmålet innefattar såväl rekreationsaspekter som näringsliv 
och livsstil för att främja en balanserad tillväxt. (Värmdö kommun, 2014) 
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5.1 Beskrivning av området 
Stockholms skärgård består av total 30 000 öar varav cirka 200 av dessa är bebodda. Det stora 
antalet öar, de långa transporterna samt att det endast är ett fåtal personer som är bosatta på en 
del öar gör det omöjligt att ha en fullständig service på samtliga bebodda öar. Region 
Stockholm har därför identifierat ett antal kärnöar med möjligheten att erbjuda en 
grundläggande service och infrastruktur. Kärnöarna benämns i den regionala 
utvecklingsplanen över Stockholmsregionen (RUFS 2050). Denna utvecklingsplan ligger till 
grund för kommunernas och landstingets långsiktiga planering inom det regionala 
tillväxtarbetet, regionala strukturfondsprogram och infrastrukturplanering. (Stockholms läns 
landsting , 2018) De kärnöar som nämns i utvecklingsplanen är; Arholma, Tjockö, Ramsö, 
Gällnö, Runmarö, Nämdö, Svartsö, Ingmarsö, Möja; Sandhamn, Ornö och Utö. Dessa öar är 
belägna i flera av Stockholms läns kommuner, Norrtälje, Österåker, Vaxholm, Värmdö, 
Haninge och Nynäshamn. Av dessa kommuner är denna studie avgränsad till att studera de 
öar som är belägna i Värmdö kommun. För en överblick av området se Figur 2. De öar som 
ligger inom Värmdö kommun är grönmarkerade. Övriga öar som nämns i RUFS 2050 är 
blåmarkerade i figuren. (Länsstyrelsen Stockholm, 2017) 
 

Figur 2. Karta över Stockholms skärgård där de öar som benämnts som 
kärnar i RUFS 2050 är markerade (Länsstyrelsen Stockholm, 2017) 
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Kärnöarna belägna inom Värmdö kommuns gränser är Svartsö, Möja, Gällnö, Runmarö, 
Sandö och Nämdö (Figur 3). Kärnöarna belägna inom Värmdö kommuns gränser är Svartsö, 
Möja, Gällnö, Runmarö, Sandön och Nämdö (Figur 3). Figuren visar även replipunkterna till 
respektive ö. En replipunkt är en strategiskt placerad plats på fastlandet som fungerar som en 
bas för person- och godstrafik till och från kärnöarna. Alla kärnöar förses med en bastrafik av 
kollektivtrafik från respektive replipunkt vilket möjliggör resande året runt. (Stockholms läns 
landsting , 2018) Förbindelserna i figuren representerar inte den egentliga färdvägen vid 
transport utan visar endast vilken ö som tillhör vilken replipunkt.  
 

 
Figur 3. Karta över kärnöar som är benämnda i RUFS 2050 i Värmdö kommun (Stockholms läns landsting , 2018) 

Kärnöarna har en del permanentboende (Tabell 1). Flest antal folkbokförda har Runmarö och 
Möja medan Gällnö och Nämdö har desto färre. Gemensamt för alla öarna är det ökande 
antalet boende under sommarhalvåret till följd av fritidsboenden. Utöver detta är det även 
många turister under sommaren som besöker öarna via egna båtar eller färjor. (ÖFÖRÖ, u.å.)  
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Tabell 1. Antal folkförda på respektive kärnö i Värmdö kommun (ÖFÖRÖ, u.å.) 

Namn på ön Antal folkbokförda 
Svartsö 63 
Gällnö 32 
Möja 190 
Sandön 126 
Runmarö 256 
Nämdö 25 
 
De olika öarna har olika typer av service som erbjuds för heltids- och fritidsboenden (Tabell 
2). De flesta av öarna har tillgång till livsmedelsbutiker året runt, endast Gällnö erbjuder 
denna service enbart under sommaren. Även för postombud ser det liknande ut, majoriteten av 
öarna erbjuder brevlåda och postombud. Öar med postombud har även tillgång till 
frimärkombud. Likt postombud finns även apoteks-, systembolag- och lottombud på vissa av 
öarna. Majoriteten av öarna erbjuder även heltidsboende skolverksamhet samt förskola. Det är 
endast på Gällnö, Nämdö och Sandön, där det endast erbjuds förskola, som närmsta 
skolverksamhet finns på närliggande öar eller fastlandet. (ÖFÖRÖ, u.å.) 
 
Tabell 2. Tabell över vilken service som finns på respektive ö. De servicetyper som inkluderas är livsmedelsbutiker, post och 

paketdistrubution, apotek, systembolag, spel, skolverksamhet samt sjukvård (ÖFÖRÖ, u.å.) 
 

Livsmedelsbutiker Post och 
paketdistribution 

Apotek, Systembolag 
och spel  

Skolverksamhet 

Svartsö Året runt Postombud, Brevlåda Apoteksombud, 
Systembolagsombud, 
Lottoombud Svenska 
spel  
  

Ja 

Möja Året runt Postombud, Brevlåda Apoteksombud, 
Systembolagsombud, 
Lottoombud Svenska 
spel  
  

Ja 

Gällnö Sommar Brevlåda - 
  

Nej  

Sandön Året runt Postombud, Brevlåda Apoteksombud, 
Systembolagsombud, 
Lottoombud Svenska 
spel  
  

Ja, endast förskola 

Runmarö Året runt Brevlåda, 
Frimärksombud 

Apoteksombud, 
Systembolagsombud  
  

Ja 

Nämdö Året runt Brevlåda  Apoteksombud, 
Systembolagsombud   

Nej 
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5.2 Avfallshantering inom Värmdö kommun 
I enlighet med miljöbalken antar kommunfullmäktige en renhållningsordning som innefattar 
en avfallsplan baserad på kommunens egna mål och vision samt de avfallsföreskrifter som 
gäller inom kommunen. Visionen för avfallssystemets utveckling presenteras i kommunens 
senaste avfallsplan som en strävan mot att utveckla en hållbar avfallshantering. För att nå 
denna vision presenterar kommunen i avfallsplanen fem övergripande mål för 
avfallshanteringen. Målen omfattar flera olika förbättrings- och utvecklingsområden inom 
kommunens avfallshanteringssystem. Dessa områden inkluderar bland annat ett ökat 
förebyggande av uppkomst av avfall och nedskräpning, ökad återanvändning, en större andel 
återvinning av energi och material samt ökad insamling av farligt avfall. Förbättrad service, 
insamling och arbetsmiljö inom avfallshanteringssektorn nämns även. (Värmdö kommun, 
2014)  
 
Målen som beskrivs i avfallsplanen omfattar bland annat ett förebyggande av mat- och 
hushållsavfall för att uppnå maximal miljövinst. (Värmdö kommun, 2014) Mängden insamlat 
hushållsavfall per person i Värmdö kommun översteg 2018 det nationella medelvärdet för 
samma kategori (Tabell 3) (Avfall Sverige, 2019b). Ett annat övergripande mål är att nå en 
ökad andel återvinning av både material och energi inom kommunen, där exempelvis en ökad 
insamling och biologisk behandling av hushållens matavfall utgör ett av delmålen. (Värmdö 
kommun, 2014)  
 
Tabell 3. Insamlat hushållsavfall (exklusive slam) 2018 (Avfall Sverige, 2019b) 

Kommun / förbund Totalt insamlat 
hushållsavfall [kg/person] 

Mat- och 
restavfall 

[kg/person] 

Varav matavfall 
[kg/person] 

Förpackningar och 
returpapper 
[kg/person] 

Nationellt medel 473 216 38 69 
Värmdö kommun 524 211 19 92 

 
Vad gäller behandling av hushållsavfall generellt låg kommunen 2018 relativt högt jämfört 
med det nationella medelvärdet (Tabell 4) (Avfall Sverige, 2019b). Detta gäller dock endast 
för behandlingsmetoder såsom förbränning och deponering. Materialåtervinningen ligger 
något lägre. Utöver mål för avfallsmängder och behandlingsmetoder av det uppkomna avfallet 
har kommunen även satt upp mål för en förbättrad servicenivå och arbetsmiljö. (Värmdö 
kommun, 2014) 
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Tabell 4. Behandling av hushållsavfall 2018 (Avfall Sverige, 2019b) 

Kommun / 
förbund 

Totalt 
behandlat 

hushållsavfall 
(inkl. farligt 

avfall) 
[kg/person] 

Hushållsavfall ämnat 
för 

materialåtervinning 
[kg/person] 

Hushållsavfall 
till biologisk 
återvinning 
[kg/person] 

Hushållsavfall till 
förbränning med 
energiåtervinning 

[kg/person] 

Hushållsavfall 
till deponering 

[kg/person] 

Nationellt 
medel 466 160 - 231 3,0 

Värmdö 
kommun 526 145 21 351 4,1 

 
 
5.3 Materialåtervinning och producentansvar  
Ett styrmedel som används för att uppnå miljömålen inom avfallssektorn är producentansvar. 
Syftet med producentansvar är att producenterna ska tillverka mer resurssnåla produkter som 
är lättare att återvinna och som inte innehåller miljöfarliga ämnen. (Naturvårdsverket, 2018b) 
Materialbolag för förpackningar och returpapper har även valt att bilda Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen (FTI). FTI är en icke vinstdrivande verksamhet som består av fem 
materialbolag; Svensk Plaståtervinning, Presstur, RK Returkartong, Svenska Metallkretsen 
och Svensk Glasåtervinning. (FTI, u.å.b) Materialbolagen har gett FTI i uppdrag att 
tillhandahålla lämpligt insamlingssystem för förpackningar och tidningar. Presstur och Svensk 
Glasåtervinning organiserar även egna insamlingar utöver de gemensamma 
återvinningsstationerna som FTI ansvarar över. (FTI, u.å.c.) Idag samlas förpackningar främst 
in genom utplacerade återvinningsstationer men det finns även lösningar för hushållsnära 
insamling som fyrfackskärl och separata kärl i soprum i flerfamiljshus. (Naturvårdsverket, 
2019e) 
 
I Värmdö kommun finns det ett tjugotal återvinningsstationer som är strategiskt utplacerade 
över hela kommunen som FTI ansvarar för (FTI, u.å.c). Insamlingen i skärgården är däremot 
begränsad och endast vissa typer av förpackningar samlas in. För att möjliggöra insamlingen 
på skärgårdsöarna har kommunen ett avtal med FTI. Detta innebär att FTI överlämnat 
ansvaret till kommunen att samla in de material som vanligtvis faller under 
producentansvaret. Bland annat finns glasigloos utplacerade på några öar i skärgården. På 
vissa öar finns det även återvinningscentraler (ÅVC) där det går att lämna in bland annat 
farligt avfall, grovsopor samt returpapper. Under sommarhalvåret finns det utöver ÅVC en 
grovsopfärja som samlar in avfall som inte ska slängas i den vanliga soppåsen. På dessa färjor 
finns även möjlighet att sortera ut glasförpackningar och returpapper. På både grovsopsfärjan 
och ÅVC finns det dessutom en fraktion för osorterat restavfall som sedan eftersorteras. Det 
osorterade restavfallet sorteras sedan beroende på hur det ska användas, en del går till bränsle 
och en del går till återvinning. (Avfallsavdelningen, 2020) 
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5.4 Restavfall 
Restavfall är det avfall som blir kvar efter att man sorterat ut allt farligt avfall och det som kan 
materialåtervinnas. Restavfall blir till bränsle genom energiåtervinning vilket kan användas 
till både värme och el. (Sveriges avfallsportal, 2017) Energiåtervinning av restavfall är både 
ett miljömässigt och hygieniskt sätt att behandla restavfallet på då det vid förbränningen till 
största del frigörs sådant som normalt redan finns i luften. (Avfall Sverige, u.å.a) Då 
energiåtervinning har en lägre position i avfallshierarkin än materialåtervinning är det viktigt 
att sortera ut det material som kan materialåtervinnas. Detta för att vara så resurseffektiv som 
möjligt. Från plockanalyser har det observerats att det finns en stor potential för att öka 
materialåtervinningen överlag. Över 60 procent av det som läggs i soppåsen till restavfall 
skulle kunna gå till materialåtervinning istället för energiåtervinning. (Avfall Sverige, u.å.b) 
 
Insamling och transport av hushållsavfall kan se ut på flera olika sätt beroende på vilket 
system kommunen valt att införa. Det vanligaste är att restavfallet samlas in i ett separat kärl 
där avfallet sedan går till energiåtervinning. Andra system som används i Sverige är 
flerfackskärl och optisk sortering. I flerfackskärlen sorterar man ut olika fraktioner av avfallet 
i separata fack med hjälp av insatser i två stora sopkärl. (Avfall Sverige, u.å.c)  För optisk 
sortering används istället ett kärl och olikfärgade påsar för olika typer av avfall som sedan kan 
sorteras maskinellt. Det går på så sätt att exempelvis sortera ut matavfall från restavfallet från 
fastigheter även om det inte finns utrymme för olika separata kärl eller där det inte finns en 
tillräckligt bra arbetsmiljö för de som hanterar soporna. (Stockholm Vatten och Avfall, 2015) 
Detta är alternativ till att ha en blandad fraktion av både matavfall och restavfall som sedan 
går till energiåtervinning (Avfall Sverige, 2019a) 
 
Allt hushållsavfall i Värmdö kommuns skärgård samlas in vid tomtgränsen eller vid en central 
uppsamlingsplats där fem eller fler fastighetsägare gått ihop om en gemensam plats där 
avfallet hämtas. Fördelen med gemensamma uppsamlingsplatser är att hushållsavfallet hämtas 
oftare än vid den enskilde tomtgränsen och att årskostnaden för renhållningsabonnemanget 
blir billigare. (Värmdö kommun, u.å.c) Under lågsäsong sker sophämtningen vid 
uppsamlingsplatser varannan vecka och varje vecka under sommaren då det är högre 
belastning till följd av en ökad användning av fritidshus. Hämtningen av hushållsavfallet 
skiljer sig vintertid då hämtningen sker med två till tre veckors mellanrum och beror på den 
försvårade framkomligheten. (Värmdö kommun, u.å.d)  
 
5.5 Matavfall  
Matavfallet i Sverige inkluderar både oundvikligt och onödigt matavfall. Statistiken omfattar 
det matavfall som källsorteras ut, det som slängs tillsammans med restavfallet, det som hälls 
ut i avloppen samt det som läggs på egna hemkomposter. (Westöö & Jensen, 2018) För det 
matavfall som sorteras ut används biologiska behandlingsmetoder så som kompostering, 
inklusive hemkompostering och avfallskvarnar, samt rötning. Matavfallet som istället samlas 
in tillsammans med det blandade restavfallet behandlas via förbränning. (Westöö & Jensen, 
2018)  
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Rötning är den vanligaste behandlingsmetoden för källsorterat matavfall och sker vid större 
centrala anläggningar. Vid rötning bildas biogas som kan nyttjas vid elproduktion, 
uppvärmning eller drivmedel. Rötning bildar även biogödsel som kan användas inom 
exempelvis jordbruk och gynnar därmed bland annat ekologiska odlingar, bidrar till att 
växtnäringsämnena återförs till kretsloppet samt att andelen importerade näringsämnen kan 
minska. (Avfall Sverige, 2019a)  Kompostering inkluderar både behandling vid stora centrala 
anläggningar men även mindre enskilda komposter. Vid kompostering bryts avfallet ner med 
hjälp av syre och mikroorganismer så som svampar och bakterier av olika slag. Slutprodukten 
av komposteringsprocessen kan sedan användas vid bland annat plantering, gödsling inom 
jordbruksindustrier eller som jordförbättring av en dålig jordstruktur. (Avfall Sverige, 2020)   
 
Det kommunala matavfallet inom Värmdö kommun samlas främst in i separata kärl för att 
sedan behandlas med hjälp av rötning (Värmdö kommun, u.å.e). Insamlingen av matavfall 
tillämpas endast på huvudön, Värmdön, som är sammanlänkad till fastlandet med 
broförbindelser. Detta då miljövinsterna från matavfallet i skärgården vägs mot bland annat 
transporter, omlastningar och behandling av avfallet. Därför hänvisar kommunen istället 
fastighetsägarna till att anlägga en enskild kompost om utsortering och behandling av 
matavfall önskas inom skärgårdsområdet. (Värmdö kommun, u.å.e) 

6. Resultat 
Kommunens övergripande styrdokument utgörs av Vision Värmdö 2030 – Skärgårdens 
mötesplats och lägger grunden till den styrmodell som vägleder kommunen till att prioritera 
sina resurser rätt. Styrdokumentet ligger även som grund till de inriktningsmål som sätts upp 
inom kommunens olika nämnder vid varje mandatperiod. (Värmdö kommun, u.å.f)  Visionen 
beskriver hur Värmdö kommun präglas av en hållbar tillväxt baserad på de tre dimensionerna; 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Detta för att i största möjliga mån gynna framtida 
generationer. (Värmdö kommun, u.å.g) I arbetet för att prioritera resurserna på rätt sätt ska 
kommunen följa EU:s direktiv om cirkulär ekonomi där naturresurserna ska ligga till grund 
för beslut som främjar en hållbar tillväxt med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. 
(Värmdö kommun, u.å.f) I detta avseende är en hållbar avfallshantering och en ökad 
återvinning central.  
 
6.1 Miljöaspekter inom avfallssystemet i skärgården 
Det finns många olika problemområden kring avfallshanteringen i skärgården. Systemen för 
avfallen är komplexa och många aktörer är inblandande. Samtidigt som avfallsproblematiken 
är kommunöverskidande är det administrativt väldigt uppdelat mellan respektive kommun. Ett 
annat stort problemområdet är transporterna, både över vattnet men även på de öar där det inte 
finns tillgång till ordentliga vägar. Någonting som observerats i skärgården är att de sopmajor 
som placerats ut på vissa öar under sommaren för besökssopor av kommunerna och 
Skärgårdsstiftelsen används felaktigt (Dreijer, 2020). Bland annat används de av fritidsboende 
som inte har något avfallsabonnemang. Då finansieringen för besökssopor och avfall från 
boenden på öarna kommer från olika aktörer blir detta problematiskt. Utöver att 
hushållssoporna felaktigt slängs i sopmajor har länsstyrelsen observerat från en 
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enkätundersökning att det fortfarande sker en del eldning av avfall i skärgården. Trots att detta 
strider mot miljöbalken är det omkring en tredjedel som uppgav att de eldar avfall som inte är 
trädgårdsavfall. Felaktig hantering av avfall är ett övergripande problem i skärgården då även 
en stor mängd återvinningsbart avfall hamnar i restavfallet till följd av dåliga möjligheter till 
att sortera avfallet. (Dreijer, 2020) 
 
6.1.1 Materialåtervinning i skärgården 
Till följd av de bristande insamlingssystemen av förpackningar och returpapper så är det 
mycket av avfallet som istället hamnar i restavfallet vilket inte är i linje med avfallshierarkin. 
Som det ser ut idag strävar FTI endast mot att uppfylla nationellt uppsatta mål, vilka de redan 
gör. Detta resulterar i att mer glesbebyggda områden och områden som är svåra att 
transportera sig till, som skärgården, inte erbjuds samma återvinningsmöjligheter av FTI. 
(Dreijer, 2020) Som tidigare nämnts så har kommunen valt, genom avtal med FTI, att 
organisera glasinsamling på ett flertal öar ute i skärgården (Figur 4). Det finns glasinsamling 
på flera av kärnöarna, men också på mindre öar som inte är markerade på kartan. Värmdö 
kommun har valt att samla in glasförpackningar då man tidigare sett en stor problematik kring 
detta. Bland annat väger glasförpackningar väldigt mycket vilket gör att sopsäckarna 
överskrider den tillåtna viktgränsen om glaset istället hamnar i det vanliga restavfallet. De 
tunga säckarna bidrar till en dålig arbetsmiljö för de som arbetar med restavfallet i skärgården 
då mycket av avfallet hanteras manuellt. Även glas som kommer ut i naturen kan orsaka stor 
skada och är en bidragande faktor till varför kommunen driver insamlingen. 
(Avfallsavdelningen, 2020) 
 
I Figur 4 ges en överblick över vilka sorters återvinningsmöjligheter det finns i Värmdös 
skärgård för de observerade kärnöarna. På Svartsö, Runmarö och Möja finns det ÅVC, där det 
bland annat går att slänga tidningar och returpapper. Dessa ÅVC skiljer sig mot de på 
fastlandet då de är mindre och samlar därför in färre fraktioner. De återvinningsstationer 
(ÅVS) som illustrerats på kartan är de som är närmst respektive replipunkt. En av dessa 
samlar endast in tidningar medan de andra tre ÅVS samlar in samtliga fraktioner, det vill säga 
glas-, metall- och plastförpackningar samt kartonger, tidningar och batterier. Utöver dessa 
återvinningsmöjligheter finns det även under sommarhalvåret en grovsopsfärja. Där kan man 
slänga grovsopor men färjan tar även mot vissa fraktioner som vanligtvis faller under 
producentansvaret som returpapper, glasförpackningar och kartonger. Under sommaren kör 
färjan ett tjugotal rutter i Värmdös skärgård och besöker olika bryggor på öarna. Figur 4 visar 
vilka av kärnöarna som färjan besöker. Svartsö besöks av färjan två gånger per sommar, 
Gällnö fyra gånger per sommar och Sandön sju gånger per sommar. (ÖFÖRÖ, u.å.) 
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Figur 4. Karta över platser där det finns möjlighet till återvinning i skärgården i Värmdö kommun på öar nämnda i RUFS 
2050 (ÖFÖRÖ, u.å.). 

För att ta sig till närmsta ÅVS med samtliga fraktioner så måste man först ta sig till respektive 
replipunkt (Figur 5).  
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Figur 5. Karta där vägen till närmsta fullständiga ÅVS från respektive kärnö är illustrerad (FTI, u.å.c) 

För Svartsö och Gällnö är den närmsta replipunkten Boda, från brygga till närmaste ÅVS är 
det ungefär 12,8 km (Tabell 5). Replipunkten för Möja är Sollenkroka. Vid Sollenkroka 
brygga finns det möjlighet till att återvinna tidningar men för att komma till en ÅVS med 
samtliga fraktioner behöver man ta sig ungefär 8,6 km. För Nämdö, Runmarö och Sandön 
däremot finns det en ÅVS vid bryggan vid replipunkten Stavsnäs. Dessa avstånd är från 
replipunkterna till respektive ÅVS och innefattar alltså inte resan via båt eller färja från 
respektive ö till replipunkten.  
 
Tabell 5. Avstånd till närmsta ÅVS med samtliga fraktioner från replipunkten för respektive kärnö. Avstånden har beräknats i 
ArcMap, där vägen till stationen har estimerats.  

 
Tidsåtgången att ta sig sträckan från kärnöarna till respektive replipunkt varierar för de olika 
öarna (Tabell 6). Tiden i tabellen avser den tid som det enligt Google Maps ungefärligt tar att 
färdas sträckan med kollektivtrafik, baserat på sommartrafik. 
 

Namn ö  Replipunkt Avstånd från replipunkt till ÅVS [km] 
Svartsö, Gällnö  Boda 12,8 
Möja Sollenkroka 8,6 
Sanö, Runmarö, Nämdö Stavsnäs 0 
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Tabell 6. Tabell över tiden det tar att färdas sträcka mellan kärnöarna och replipunkten med kollektivtrafik enligt Google 
Maps. 

Sträcka Tid med kollektivtrafik [min] 
Svartsö à Boda 25 
Gällnö à Boda 15 
Möja à Sollenkroka 75 
Runmarö à Stavsnäs 10 
Sandön à Stavsnäs 35 
Nämdö à Stavsnäs  25 

 
6.1.2 Restavfall i skärgården 
Restavfallets miljöpåverkan i avfallssystemet i skärgården kommer till stor del från 
transporterna. På grund av att hushållsavfallet samlas in vid tomtgränserna, om inget annat är 
överenskommet vad gäller gemensamma uppsamlingsplatser, så behöver insamlingen vara 
flexibel till följd av olika förutsättningar vid olika öar. Ibland måste en kran användas för att 
få upp fordonet som man ska hämta hushållssoporna på öarna med, exempelvis en fyrhjuling. 
På andra ställen går det att köra ner i vattnet direkt från båten och upp på strandlinjen. 
(Dreijer, 2020) Hämtningen av restavfallet sker via entreprenörer som är anställda av Värmdö 
kommun. Allt avfall som hämtas i skärgården inom kommunen fraktas till Bolvik på 
fastlandet (Figur 6). Från Gällnö och Nämdö hämtas restavfallet med mindre sopbåtar som 
hämtar avfallet i ett större område och från flera andra mindre öar. På Svartsö, Runmarö, 
Möja och Sandhamn så samlas restavfallet in med fordon på ön som sedan placeras i stora 
containrar. Dessa hämtas sedan efter behov av samma färja som hämtar containrarna på ÅVC 
i skärgården. Det är entreprenörerna som själva bestämmer rutterna efter vilka containrar som 
behövs hämtas. (Avfallsavdelningen, 2020) 
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Figur 6. Karta som visar Bolviks placering i förhållande till kärnöarna (Avfallsavdelningen, 2020) 

 
Hämtningen av avfallet ser även väldigt olika ut beroende på årstid. Denna flexibilitet att 
anpassa hämtningen av avfallet för både årstid och de lokala förutsättningarna är väldigt 
specifikt för just skärgården. (Dreijer, 2020) Speciellt under vintertid måste systemet anpassas 
då det inte finns samma förutsättningar och möjlighet att transportera avfallet. På de olika 
kärnöarna har man olika lösningar för hur avfallet ska hanteras under vinterhalvåret (Tabell 
7). För vissa öar behandlas restavfallet likadant under hela året. På andra öar placeras det ut 
behållare eller vinterskjul där de boende lämnar sitt restavfall för hämtning. All hämtning 
vintertid är väldigt bunden till framkomligheten vilket gör det väldigt väderberoende. 
(Avfallsavdelningen, 2020) 
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Tabell 7. Beskrivning av hur insamlingen av restavfallet ser ut under vintern för respektive kärnö (Avfallsavdelningen, 2020) 

Namn ö Hantering av restavfall under vintern  
Sandön Restavfallet hämtas året runt från fyra uppsamlingsplatser eller så kan man 

lämna sitt restavfall vid ett sophus i servicekvarteret.  
 

Möja Restavfallet kan lämnas i behållare som är utplacerade på ön året runt.  
 

Runmarö  Vintertid hämtas avfallet från fem vinterskjul som finns utspridda på ön. 
 

Gällnö Under vintertid så lämnas restavfallet i ett sopskjul som är placerat på 
Söderby brygga. 
 

Svartsö  Vintertid hämtas restavfallet från Alsviks bygdegård. För permanentboende 
med enskild hämtning erbjuds hämtning sju gånger under vintern om vädret 
tillåter.  
 

Nämdö Vintertid lämnas restavfallet på någon av de tre vinterskjulen som är 
placerade på ön.  

 
 
6.1.3 Matavfall i skärgården 
Generellt används rötning som behandlingsmetod för matavfall i Värmdö kommuns 
kommunala avfallshantering. Matavfallet fraktas till Scandinavian biogasanläggning i 
Sofielund i Huddinge kommun strax utanför Stockholm. Idag finns dock ingen kommunal 
hantering för separerat utsorterat matavfall i Värmdö kommuns skärgård. Alternativet till en 
kommunal omhändertagning av matavfall i skärgårdsområdet är istället enskilt ägda 
komposter som respektive fastighetsägare själv ansvarar över att sköta. Värmdö kommun 
undersöker dock möjligheterna till matavfallsinsamling i skärgårdsområdet där en utökning av 
kompostering inte ses som en lösning. Detta då det kräver att någon ansvarar och sköter om 
dessa. (Avfallsavdelningen, 2020) Inom andra närliggande skärgårdskommuner, bland annat 
Nynäshamn och Haninge, förs liknande samtal om en eventuell framtida utveckling gällande 
insamlingen av just matavfallet i skärgården. Det finns dock fortfarande stora 
problemområden kring en separat matavfallshantering i skärgården som är svåra att komma 
runt. Först och främst är avfallet mycket tungt, vilket har ett negativt inflytande på 
arbetsmiljön för de som arbetar med insamlingen av avfallet. Sedan krävs även en mer 
frekvent insamling av matavfallet då de mindre avfallspåsarna behöver behandlas och 
omvandlas till biogas eller liknande relativt omgående vilket på många platser i skärgården är 
problematiskt. Att samla in matavfallet oftare blir även en stor kostnadsfråga för kommunerna 
i fråga. I och med problematiken som råder kring insamling av matavfall i skärgården 
resulterar alltså detta istället i att stor andel matavfall blandas med det övriga restavfallet. 
(Dreijer, 2020) 
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6.2 Sociala aspekter inom avfallssystemet i skärgården 
I en enkät utfärdad av Länsstyrelsen Stockholm undersöktes det hur avfallssystemet i 
skärgården uppfattas av både permanentboende, deltids- och fritidsboende. Enkäten visade att 
boende i skärgården generellt var nöjda med hanteringen av restavfallet. I förhållande till 
andra platser finns en väl utvecklad service kring hanteringen av restavfallet vilket leder till 
höga krav på att servicen fortsätter vara lika hög. Många boende uppmärksammade i enkäten 
att de inte vill ha någon förändring utan menar på att systemet är bra som det är idag. Detta är 
någonting som anses problematiskt då systemet som det ser ut idag innebär stora 
arbetsmiljöproblem, dyr hantering och svårigheter kring anpassning efter de förhållanden som 
finns i skärgården. (Dreijer, 2020) 
 
Arbetsmiljön vid hantering av restavfallet i skärgården är ett stort problemområde. På grund 
av att det inte finns något utformat system för materialåtervinning eller matinsamling 
resulterar det i att en större mängd av dessa avfall hamnar tillsammans med restavfallet. 
Samtidigt samlas allt restavfall i skärgården in i säck och hanteras manuellt. Detta leder till 
svårigheter i och med att gränsen för vikten på säckarna ligger på 15 kg på grund av 
arbetsmiljöskäl. Detta överskrids lätt när glasavfall och annat avfall som väger mycket inte 
sorteras ut. I Värmdö kommun har man valt att ordna insamling av glasförpackningar då man 
sett det som en stor bidragande faktor till en försämrad arbetsmiljö, både i den ökade vikten 
på restavfallet men även risken för att skära sig på trasigt glas. (Dreijer, 2020) 
 
Enkäten från Länsstyrelsen Stockholm visade även på att de boende i skärgården efterfrågade 
bättre möjligheter till källsortering samt en problematik i att det inte är tydligt vem som 
ansvarar för respektive avfall. Många uppfattar olika förpackningar, som glas och plast, som 
grovsopor och antar att det faller under kommunens ansvar att hantera detta avfall trots att det 
inte är fallet. Utöver det lyfts åsikter kring att det bör finnas mer återvinning i skärgården. 
Många av sommarbefolkningen som har fritidsboenden i skärgården jämför möjligheten till 
källsortering i tätbygden och efterfrågar samma möjligheter även i skärgården. (Dreijer, 2020) 
 
6.3 Ekonomiska aspekter inom avfallssystemet i skärgården 
Avfallstaxan som fastighetsägarna betalar för den kommunala avfallshanteringen av 
hushållsavfall i Värmdö kommun utgår från gällande lagstiftning och består av en årlig fast 
avgift och en rörlig avgift. Den fasta avgiften betalas per år och den rörliga avgiften beror på 
antal hämtningar samt storleken på behållaren som dimensioneras till respektive fastighet. 
Värmdös avfallstaxa för kommunal renhållning omfattar hushållsavfallet från fastigheter inom 
kommunen, alltså restavfall samt matavfall i de områden där den typ av avfallshantering 
erbjuds. (Värmdö kommun, 2020) Materialåtervinning av källsorterat material från hushåll 
omfattas alltså inte av avfallstaxan för kommunalt avfall. Då materialåtervinningen ligger 
under ett producentansvar saknar alltså kommunen finansiering för den typen av 
avfallsinsamling och tillhandahåller därmed generellt inte någon insamling för källsorterat 
material. (Dreijer, 2020) För hämtning av avfallet betalar fastighetsägarna avfallsavgifter 
enligt tabell nedan (Tabell 8). Dessa skiljer sig för boenden i enbostadshus, oavsett om det är 
permanentboende eller fritidshus, och för boende i flerbostadshus. (Värmdö kommun, 2020)  
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Tabell 8: Fasta avfallsavgifter inom Värmdö kommun, gällande både fastland och skärgård (Värmdö kommun, 2020) 

Bostadstyp  Avfallsavgift [kr] 
Enbostadshus, permanentboende och fritidshus 
 

1 200 

Flerbostadshus, avgift per lägenhet 
 

1 030 

 
Avgifterna för Värmdö kommuns skärgård skiljer sig till viss del från de avgifter som gäller 
på fastlandet. Hämtningen kan i dessa områden utformas på olika sätt vilka bestämmer 
storleken på avgiften (Tabell 9). Fastighetsägarna kan välja mellan hämtning av avfallet vid 
tomtgränsen, alternativt angöringsplats, beroende på hur tillgängligheten till tomten ser ut där 
avfallet hämtas 19 gånger per år. Det finns också möjlighet för fastigheter i närheten av 
varandra att gå ihop för att använda en gemensam uppsamlingsplats och behållare. Respektive 
hushåll betalar då en reducerad avgift och avfallet hämtas då 21 gånger per år. Detta kräver 
dock att det är minst fem abonnenter som går ihop till en gemensam behållare. Är det färre än 
fem abonnenter finns istället möjligheten att dela kärl med grannar för samma reducerade 
avgift. De fastigheter som är placerade med svårare hämtningsförhållanden, där 
avfallsfordonen har svårt att komma fram för hämtning, betalar istället för att lämna avfallet 
på fastlandet för omhändertagning. Som tidigare nämnt saknas generellt en kommunal 
hantering av matavfall i skärgården och ingår alltså inte i avfallstaxan för denna glesbygd. 
Istället finns en komposteringsrabatt specifik för skärgårdsöarna inom kommunen. Denna 
rabatt omfattar komposter för enskilda fastigheter som av fastighetsägaren anmäls till 
kommunens bygg-, miljö-, och hälsoskyddsnämnd. (Värmdö kommun, 2020) 
 

Tabell 9: Specifika avfallsavgifter gällande hämtning av hushållsavfall i Värmdö kommuns skärgård (Värmdö kommun, 
2020) 

Avfallsabonnemang Avfallsavgift [kr] 
Hämtning vid fastighetsgräns/angöringsplats 
19 ggr / år 
 

2 103 

Gemensam behållare och uppsamlingsplats 
21 ggr / år, kostnad per hushåll 
Kräver fem eller fler abonnenter 
 

1 316 

Delat sopkärl med grannar 
19 ggr / år 
Maximalt 4 abonnenter  
 

1 316 

Komposteringsrabatt 
Gäller endast skärgården 
 

-102 

Fastlandslämning 
Gäller fastigheter i skärgården med svåra hämtningsförhållanden 

421 
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7. Analys 
Värmdö kommun arbetar ständigt mot avfallsmål med en bas i cirkulära flöden och en balans 
mellan en ekonomisk tillväxt, resurseffektivitet och sociala förhållanden. Detta anses vara 
väsentligt för att kommunen ska kunna uppnå och bibehålla en hållbar tillväxt. Inom 
kommunens avfallsplan och föreskrifter finns tydliga tecken på ett arbete mot ett fungerande 
och hållbart avfallssystem som bidrar till de nationella miljö- och utvecklingsmålen samt 
Agenda 2030. Kommunens inriktningsmål för avfallshanteringen berör en hållbar utveckling 
inom näringsliv och livsstilar såväl som rekreationsaspekter och miljö. De övergripande 
delmålen som presenteras i planen är sedan tätt sammanlänkade med kommunens 
inriktningsmål.  
 
Hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 lyfter områden som berör avfallshanteringssystemets 
utveckling och återfinns på ett eller annat sätt inom kommunens egna mål. Detta innefattar 
bland annat mål riktade mot en ökad hållbar ekonomisk produktivitet, att motverka negativ 
påverkan på luft- och vattenkvalitet samt spridning av information för att främja medvetenhet 
kring livsstilar som samspelar med naturen och samtidigt aktivt arbetar mot att minska den 
totala mängden hushållsavfall. Det tydliggör även hur kommunens arbete mot ett mer hållbart 
avfallssystem stödjer arbetet för att uppnå hållbarhetsmålen. Trots detta går det att identifiera 
utmaningar inom, och hot mot, utvecklingen av ett hållbart avfallssystem inom kommunen 
vilket försvårar arbetet. Då det kommer till just avfallshanteringen för glesbygdsområden, så 
som skärgården, finns det ett flertal utmaningar som bör övervägas. Dessa inkluderar både 
utmaningar som ligger till grund för, och formar, det mer specifikt anpassade och flexibla 
system som finns idag men även utmaningar som försvårar den fortsatta utvecklingen av 
systemet. 
 
7.1 Materialåtervinningssystemets styrkor och svagheter 
För att uppnå resurseffektivitet är materialåtervinning en väsentlig del i utvecklingen framåt. 
Det är viktigt att sträva efter att agera utefter avfallshierarkin och på så sätt minimera avfallets 
miljöpåverkan. Att materialåtervinna istället för att energiåtervinning eller deponera avfallet 
har en stor miljönytta och bör eftersträvas i största möjliga mån över hela Sverige. För att 
bidra till en ökad materialåtervinning har EU satt upp nationella mål i avfallsdirektivet för 
respektive materialslag. Problematiken med detta är att det idag endast finns nationella 
målformuleringar för materialinsamling. Detta bidrar till att ansvariga aktörer, bland annat 
FTI, inte har några krav på att samla in avfall från glesbygden, eller områden med svårare 
förutsättningar insamling av avfall, så som skärgården. Så länge som de nationella målen 
uppfyll är det alltså inte troligt att det finns incitament för att upprätthålla system i dessa 
områden. Genom ny lagstiftning försöker man undvika detta genom att öka 
producentansvaret. Bland annat har mål om bostadsnära insamling satts upp samt krav på vem 
som får tillhandahålla insamlingssystem för produkter som faller under producentansvaret.   
 
I Värmdö kommun behandlas mindre källsorterat material med hjälp av materialåtervinning 
än det nationella medelsnittet och en större andel går istället till förbränning med 
energiåtervinning. Detta är även någonting som återspeglas i skärgården där man ser att 
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mycket av de förpackningar och returpapper som skulle kunna materialåtervinns istället 
hamnar i restavfallet och förbränns. För att agera enligt avfallshierarkin är det därför av stor 
vikt att utveckla ett system för insamling av de felsorterade materialen. För att både minska 
miljöpåverkan av avfallet men även för att förbättra arbetsmiljön för de som hanterar avfall 
upprätthåller Värmdö kommun glasinsamling på olika platser i skärgården. I och med ny 
lagstiftning som reglerar vem som får lov att upprätthålla insamlingssystem för 
materialåtervinning kan det uppstå svårigheter kring kommunens materialinsamlingar. Utöver 
glasigloos har kommunen även upprättat ÅVC på vissa av öarna samt att det under 
sommarperioderna finns möjlighet att slänga visst typ av avfall på en grovsopsfärja. Ett 
alternativ skulle vara att i framtiden utveckla dessa insamlingar så de har kapacitet för fler 
fraktioner. I dagsläget finns det en osorterad fraktion på grovsopsfärjan och ÅVC som sedan 
eftersorteras, någonting som är både resurs- och tidskrävande.   
 
Det finns incitament för en utveckling av materialåtervinningssystemet i skärgården då det 
finns en efterfrågan kring en förbättring inom detta område. Det påvisas i enkäten från 
Länsstyrelsen Stockholm, att många anser att systemet som finns idag inte fungerar och 
därmed efterfrågar en utveckling. Detta skulle eventuellt kunna indikera att en förändring i 
systemet skulle uppfattas positivt. Attityden kring en förändring är viktig då det avgör hur 
benägna de boende skulle vara att använda systemet. Att göra systemet lättillgängligt och 
användarvänligt kommer vara väsentligt då det erbjuds en hög servicenivå på hanteringen av 
restavfallet. I dagsläget måste de som vill materialåtervinna i skärgården transporteras långa 
sträckor för att ta sig till insamlingssystem som tar emot de vanligaste materialfraktionerna. 
Oftast behövs flera olika transportmedel. På vissa platser finns det ÅVS vid replipunkter dit 
man kan ta sig med kommunal färjetrafik. Medan det i vissa fall krävs att man från 
replipunkten sedan tar andra färdmedel, som bil, buss, cykel eller går för att kunna ta sig till 
en ÅVS. Att ÅVS i dagsläget är svårtillgängliga bidrar till att det är färre som är angelägna att 
källsortera sitt avfall. Även för de som väljer att ta sig till en ÅVS för att återvinna innebär det 
en stor kostnad i form av bränsle eller kollektivtrafik vilket dessutom har en negativ inverkan 
på miljön i form av utsläpp. För att identifiera de platser som är optimala för att placera en 
ÅVS skulle man behöva undersöka de boendes rörelsemönster för att kunna hitta en plats som 
är så rikstäckande som möjligt. Detta är extra viktigt i skärgården där det är glesbebott. Det 
som även går att observera är att olika öar har olika grader av service i form av skola, 
matbutiker och olika typer av ombud. Detta kan användas som en riktlinje vid etablering av 
mer utvecklade avfallssystem. Trots att det är av stor vikt att utveckla ett system för 
materialinsamling, då det inte finns något system som är hållbart och övergripande idag, är 
det även viktigt att införa åtgärder för att minska mängden avfall samt öka 
återanvändningsgraden. Dessa åtgärder kan eventuellt vara mer viktiga att införa på platser 
som i skärgården då det kan antas att kostnaden och miljöpåverkan av avfallssystemet 
kommer fortsätta att vara stor i framtiden.  
 
7.2 Rest- och matavfallssystemets styrkor och svagheter    
Vad gäller hanteringen av det kommunala hushållsavfallet i skärgården finns det flera olika 
styrkor och svagheter som format dagens system och som ligger till grund för dess framtida 
utveckling. De svåra förhållandena som kan råda ute i skärgården har tvingat systemet att i 
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många aspekter vara mycket anpassningsbart vilket speglar en av systemets styrkor. Mer 
specifikt är systemet exempelvis mycket välanpassat för respektive ös förhållanden vad gäller 
natur och miljö, samt de boendes behov. Kritiska förhållanden i skärgården vad gäller både 
väder, transportsträckor och tillgänglighet är dock även utmaningar för både det system som 
existerar idag men även för den framtida utvecklingen av systemet. Dessa utmaningar skapar 
bland annat svårigheter i det fysiska arbetet för de som arbetar inom sektorn, fordonen som 
både på och mellan öarna ska transportera avfallet samt möjligheten att uppfylla de krav som 
boenden ställer på hämtning och insamling. Exempelvis måste hämtningen på flera platser ute 
i skärgården anpassas efter årstid. På en del öar innebär exempelvis vintertid att 
insamlingsplatserna blir färre och lokaliserade på mer lättillgängliga platser samt att antalet 
hämtningar minskar. Färre hämtningar beror framförallt på fordonens försvårade 
framkomlighet vilket tyder på att systemet för insamling av avfall är mycket beroende av, och 
känsligt för, väderförhållanden. Dessutom minskar mängden avfall under dessa säsonger.   
 
Transporterna är viktiga för avfallssektorn, inte minst för de avfallssystem som omfattar 
glesbygdsområden, men står samtidigt för en stor del av systemets miljöpåverkan och utgör 
därmed en stor svaghet för avfallshanteringen i skärgården. Vad gäller transporterna för avfall 
i skärgården så finns en del problematik. Bland annat är de långa transportsträckorna mellan 
öarna problematiska ur både ett miljö- och effektivitetsperspektiv för avfallsfärjorna som 
hämtar avfallet. Terrängen på öarna kan på flera platser även försvåra framkomligheten för de 
fordon som används för att transportera avfall från insamlingsplatserna till färjan vilket även 
det skapar problem för transporterna som delsystem inom avfallshanteringen. Ett 
välfungerande delsystem för transporterna är av stor vikt för att avfallshanteringen ska kunna 
skötas på ett smidigt sätt.  
 
Avsaknaden av hantering av matavfall i skärgården är en svaghet inom avfallshanteringen i 
skärgården. Problematiken kring matavfallet är mångsidig och kräver utveckling inom flertal 
aspekter för att det ska kunna fungera. De främsta utmaningarna kring detta är dels 
svårigheterna kring den biologiska behandlingen av matavfall i större skalor och dels de långa 
transportsträckorna. Dagens hantering av matavfall i skärgården omfattas endast av enskilda 
komposter som respektive fastighetsägare ser till att sköta om. Detta är dock inte optimalt när 
det handlar om matavfall i större skalor från fler än ett fåtal fastigheter. Problematiken kring 
större gemensamma komposter som lösning ligger framför allt i vem som står ansvarig för 
skötseln av komposten. Den alternativa biologiska behandlingsmetoden till kompostering är 
rötning, vilket inte är optimalt för ett område som skärgården. Anledningen till det är dels på 
grund av de långa transportsträckorna som blir problematiska då avfallet kräver en relativt 
frekvent hämtning för att sedan kunna omvandlas till biogas vid en rötningsanläggning, vilka 
dessutom ligger långt bort. Fler hämtningar och därmed en utökad trafik vad gäller transport 
av avfall blir alltså därmed både en stor kostnads- och miljöfråga för kommunen vilket leder 
till att alternativet kan ifrågasättas. Dagens resonemang kring avfallshanteringen och dess 
problematik med bland annat långa transportsträckor som leder till negativ miljöpåverkan och 
höga kostnader för kommunerna, landar ofta i att söka efter lösningar som innebär hantering i 
närområdet. I detta fall landar det alltså för tillfället i lösningar i form av lokala enskilda 
komposter. Då insamlingen av matavfall är så pass problematiskt som den är, innebär det att 
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behandlingen av avfallet inte blir effektiv utifrån dagens förutsättningar samt att matavfallet 
som resurs inte kan utnyttjas till sin fulla potential i varken ett miljömässigt eller ekonomiskt 
perspektiv. 
 
7.3 Ekonomiska och sociala förutsättningar  
En stor svaghet inom avfallssystemet är de stora kostnaderna som är kopplade till hur 
systemet ser ut idag vilka även begränsar systemets framtida utveckling. Framförallt innebär 
de långa transporterna över havet med båtar och färjor stora kostnader. Detta kan vara en 
bidragande faktor till varför FTI har valt att inte etablera någon insamling ute i skärgården 
vilket i sin tur lett till att kommunen istället valt att ansvara över insamling av 
glasförpackningar. Dessa insamlingar har kommunen varken skyldighet att ansvara över eller 
de ekonomiska tillgångarna att finansiera och upprätthålla. Via enkätundersökningen av 
Länsstyrelsen Stockholm tydliggjordes det att det fanns okunskap kring vem som ansvarade 
över vilket avfall vilket kan resultera i att åsikter kring hur systemet fungerar inte når fram till 
rätt aktör inom sektorn.  
 
Från enkäten framgick det även att de boende generellt var nöjda med systemet för restavfall. 
Detta kan både ses som en styrka och en svaghet. I och med att de boende upplever systemet 
som fungerande kan det bidra till att de är mindre benägna att acceptera förändringar i 
avfallssystemet. Samtidigt har det visats att arbetsförhållandena för de som hanterar avfallet i 
skärgården inte är optimala och att systemet måste utformas på ett sådant sätt att det 
arbetsskador minimeras. En lösning skulle vara att fler boende går ihop för gemensamma 
insamlingsplatser. För att allt fler ska välja detta alternativ skulle det kunna krävas att man 
använder sig av ekonomiska styrmedel så som att höja avfallstaxan för hämtning vid 
tomtgräns eller subventionera hämtning vid gemensamma insamlingsplatser ytterligare. Detta 
gäller även för egen kompostering. Den subventioneringen som finns idag skulle kunna öka 
för att göra det mer lönsamt för de boende att välja detta alternativ istället för att slänga 
matavfallet i restavfallet. Detta skulle kunna bidra till att vikten av restavfallet minskar och 
därmed även gynna arbetsmiljön för de som samlar in avfallet.  
 
7.4 Styrkor, svagheter, möjligheter och hot i skärgårdens avfallssystem 
Inom avfallssystemet går det att identifiera både fördelar och utmaningar både internt såväl 
som externt. Internt finns det styrkor och svagheter som påvisar hur systemet fungerar men 
även förbättringsområden. Externt finns det möjligheter och hot som är utom systemets 
gränser men som påverkar hur systemet fungerar. Detta visualiseras i Figur 7 genom en 
SWOT-analys. De viktigaste styrkorna inom systemet är att det har lagts stor vikt vid att 
anpassa systemet till respektive ö och därmed är flexibelt beroende på förutsättningar 
baserade på väder och årstid. Det system som finns idag för restavfallet är väl etablerat och 
upplevs som välfungerande av de som använder sig av systemet, ena fast- eller deltidsboende. 
Detta leder även till en svaghet hos systemet, på grund av att de boende är mindre benägna till 
förändringar. För att få en bättre arbetsmiljö krävs det förändringar i framtiden, både i hur 
restavfallet samlas in men även i utvecklandet av nya system för insamling och behandling av 
matavfall, förpackningar och returpapper. I och med dessa förändringar kommer nya 



34 
 

beteendemönster att behöva utvecklas och omformas för att de ska fylla sina funktioner. Den 
största utmaningen vid utveckling av systemet är de stora kostnaderna kopplade till hantering 
och transport vilket även gör det till en av den största svagheten inom systemet. De många 
olika aktörerna inom avfallssektorn finansierar insamling av olika avfallstyper och fler 
samarbeten kommer att behövas i framtiden för att få ett fungerande och effektivt system. 
Genom ny lagstiftning försöker man att styra utvecklingen framåt. Detta kan ses som både 
möjligheter och hot för systemet. Inom den närmsta tiden kommer bland annat lagen om ökat 
producentansvar att upprättas. Detta kommer innebära att allt större del av avfallet ska samlas 
in bostadsnära, vilket är en stor möjlighet för att öka insamlingen av förpackningar och 
returpapper i skärgården. Det kommer dock även att innebära ett hot då endast aktörer som 
har tillstånd får upprätthålla system för insamling. Detta kan försvåra kommunens arbete med 
insamling på vissa öar. Kring lagarna finns det en stor osäkerhet om hur detta ska etableras i 
Stockholms skärgård och det kan komma att krävas kompromisser för att kunna utforma ett 
välfungerande system i framtiden.  
 

 Fördelar Utmaningar 
 
 
 
 
 
Internt 

Styrkor: 
- Avfallssystemet är flexibilitet 

och välanpassat till 
förhållanden i skärgården. 

- Användare av systemet 
uppfattar systemet för 
restavfallet som 
välfungerande och att har en 
hög servicenivå 

 
 

Svagheter:  
- Avsaknad hantering av 

matavfall 
- Avsaknad av ett väl 

fungerande system för de 
vanligaste materialtyper för 
förpackningar och returpapper 

- Stor miljöpåverkan från 
transportsporter 

- Stora kostnader kopplade till 
hantering och transport 

- Starka vanemönster för 
hanteringen av hushållsavfallet  

- Dålig arbetsmiljö 
 

 
 
 
 

Externt  

Möjligheter:  
- Ny lagstiftning kring 

bostadsnära insamling av fler 
avfallsfraktioner  

- Förändrad attityd kring 
miljöpåverkan  

Hot:  
- Väderförhållanden 
- Tillgänglighet/framkomlighet 

på en del platser 
- Ny lagstiftning kring vem som 

får upprätthålla ett 
insamlingssystem för avfall  
som faller under 
producentansvar  

- Många aktörer som är 
inblandade i avfallssystemet 

 
Figur 7. SWOT-analys 
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8. Diskussion  
Rapporten baseras i huvudsak på källor från aktörer inom avfallssektorn. För att få en 
övergripande bild av hur avfallssystemet ser ut i Sverige har källor från aktörer som 
Naturvårdsverket, Miljödepartementet, EU och FTI använts. Dessa är aktörer med 
ansvarsområden gällande att forma hur systemet ser ut idag men även för utvecklingen av 
systemet i framtiden. Källorna från dessa aktörer har en hög trovärdighet i hur avfallssystemet 
är uppbyggt samt målformuleringar och lagar kopplade till systemet. För att få en överblick i 
hur systemet fungerar i praktiken har intervjuer med personer inom länsstyrelsen Stockholm 
och Värmdö kommun utförts. Trots detta skulle rapporten behövas kompletteras med 
ytterligare intervjuer med fler berörda aktörer inom avfallssystemet i Värmdö kommuns 
skärgårds för att skapa en större förståelse och bättre överblick över systemets styrkor och 
svagheter. Det hade även varit av intresse att utföra en enkätundersökning riktad mot de 
boende i skärgården. I rapporten baseras användarnas uppfattning från enkäter gjorda av 
Länsstyrelsen Stockholm vilken det tagits del av under en intervju med Sara Dreijer. Genom 
att utforma egna enkäter skulle frågorna kunnat utformats mer specifikt för att styrka de mål 
som satts upp för denna studie och fungerat som ett komplement till den befintliga 
informationen. Alltså, det resultat som tagits fram baseras främst på hur systemet i teorin 
fungerar vilket gör att det finns en viss felmarginal till hur systemet ser ut i verkligheten. 
Utöver fler intervjuer och en enkätundersökning skulle studiebesök i Värmdös skärgård för att 
ta del av avfallssystemet via olika aktörer kunna bidra till att ge en tydligare bild av hur 
systemet fungerar. Studiebesök och enkätundersökningar var dock inte genomförbart på grund 
av rådande situation gällande pandemin covid-19. På så sätt skulle förbättringsmöjligheter 
lättare kunna identifieras för ett mer hållbart avfallssystem. En annan svaghet är att några av 
de dokumenten som studerats inte nyligen är uppdaterade. Då Värmdö kommun i detta stadie 
utformar en ny avfallsplan som kommer gälla framöver, användes den föregående 
avfallsplanen. Detta innebär att stor del av informationen som användes från kommunen var 
utdaterad och att nuvarande målsättningar för kommunens avfallshantering i framtiden inte 
togs i beaktning.  
 
Resultatet ger en relativt bred och övergripande översikt av systemet och visar på en hel del 
styrkor och svagheter inom avfallshanteringen i Värmdö kommuns skärgård i stort. Vad gäller 
aktörer ligger störst fokus på toppaktörer inom sektorn. För att få en större inblick i 
problemområden och möjligheter krävs dock en mer specifik analys av respektive delsystem 
samt inkludering av fler, och större variation, av aktörer. Något som därför skulle vara 
intressant att titta närmre på är en analys kring påverkan av ett i framtiden utvecklat system. 
En analys som inkluderar potentiella åtgärder inom respektive delsystem, dess påverkan inom 
olika sektorer och målgrupper ur ett längre perspektiv samt dess påverkan hos olika 
aktörstyper skulle alltså kunna vara ett bra bidrag för en djupare förståelse kring 
avfallssystemets framtid.  
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9. Slutsats 
Avfallet i Värmdö kommuns skärgård transporteras idag långa sträckor vilket både är 
resurskrävande och kostsamt. Övergripande problematik kring avfallssystemet är att mycket 
av avfallet hamnar i restavfallet. Detta beror till stor det på att det inte finns några fungerande 
system för källsorterat material så som förpackningar och returpapper samt matavfall. 
Eftersom allt avfall istället hamnar i restavfallet bidrar det till sämre arbetsförhållanden då 
säckarna hanteras manuellt. Servicenivån av avfallshanteringen i skärgården är hög och 
många av användarna är nöjda med hur systemet fungerar idag då det är flexibelt och väl 
anpassat efter förhållandena på respektive ö. Det kommer dock att behöva ske förändringar i 
framtiden med syfte att förbättra arbetsförhållandena men även för att minska systemets 
miljöpåverkan. För att avfallssystemet i framtiden ska vara mer hållbart krävs det även att det 
etableras system för insamling av förpackningar och returpapper samt matavfall. Detta för att 
avfallet ska kunna behandlas i linje med avfallshierarkin. Trots att det är viktigt att etablera 
nya system för att kunna behandla avfallet på ett så effektivt sätt som möjligt är det viktigt att 
samtidigt arbeta med åtgärder för att öka återanvändningsgraden och minska den totala 
mängden avfall. Genom att införa dessa typer av åtgärder för skärgårdsavfallet kommer 
systemet kunna vara socialt, ekonomiskt- och ekologiskt hållbart i framtiden.  
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