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1 Inledning
1.1 Dokumentets användning
Detta dokument är en revidering, utförd i januari 2020, av det ursprungliga dokumentet
upprättat i maj 2017. Avfallsprogrammet för Norrtälje Hamn används som
kompletterande styrdokument för avfallshanteringen för utbyggnaden av Norrtälje
Hamn.
Avfallsprogrammet är framtaget i samråd med Renhållningsavdelningen och förankrat
i Ledningsgruppen för Norrtälje Hamn.
Norrtälje Hamns Avfallsprogram beskriver hur avfallshanteringen i det nya området
Norrtälje Hamn är tänkt att fungera och på vilken plats avfallssortering och avlämning
ska ske.
Avfallsprogrammet är ett specifikt dokument för området Norrtälje hamn som vänder
sig med information till fastighetsägare, byggherrar och tjänstemän samt till
allmänheten och alla som är intresserade av att bo, bedriva verksamhet eller bara vistas
i hamnområdet.
Avfallsprogrammet är ett levande dokument som uppdateras vid behov.

1.2 Andra styrdokument i Norrtälje Hamn
I illustrationen nedan visas hur Avfallsprogrammet förhåller sig till övriga
styrdokument i kommunen respektive Norrtälje hamn-projektet.
Generella dokument för avfallshantering i Norrtälje kommun är Renhållningsordningen
med Avfallsplan och Föreskrifter.
Främst är det Utbyggnadsstrategin, Hållbarhetsprogrammet med kretsloppsmodellen
och Design- och funktionsmanualen som har specifik koppling till avfallshanteringen i
Norrtälje Hamn.
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Figur 1 Modell för strategisk styrning – avfallsprogram för Norrtälje Hamn i relation till övriga
styrdokument.

För Norrtälje Hamn finns bl a en antagen Utbyggnadsstrategi, utkast till
Hållbarhetsprogram och Kretsloppsmodell, samt en Design- och funktionsmanual.
Hållbarhetsprogrammet innehåller mål och åtgärder inom 17 områden, bl a avseende
materialflöden.
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Figur 2 Utbyggnadsstrategi version 2.0, antaget 2018-08-22 respektive Hållbarhetsprogram för Norrtälje
Hamn antaget 2017-11-27.

Hur området ska utformas och gestaltas beskrivs i dokumentet Design- och
funktionsmanual. Revidering pågår och färdigställs under början av 2020.

Figur 3 Design- och funktionsmanual för Norrtälje Hamn, version 1.0.

Norrtälje Hamns styrdokument m.m. finns på projektets hemsida
www.norrtalje.se/info/stad-och-trafik/norrtalje-vaxer/norrtalje-hamn/

1.3 Definitioner
Längst bak i Avfallsprogrammet finns ordlista med begrepp och förklaringar från
Norrtälje kommuns förslag till Avfallsplan 2016-2019. Ny avfallsplan för 2018-2021
har antagits och gäller i övrigt. Begreppet TIS, tillståndsgivet insamlingssystem för
producentansvarets förpackningar och returpapper, har tillkommit.
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2 Vision och mål för avfallshanteringen i Norrtälje
Den för hela kommunen gällande renhållningsordningen med föreskrifter om
avfallshantering och avfallsplan antas av kommunfullmäktige och utgör därmed
kommunens generella styrdokument.
Området Norrtälje hamn är ett eget hämtningsområde med speciella förutsättningar,
t ex sopsug för hantering av vissa avfallsslag.
Med utgångspunkt i kommunens förslag till Avfallsplan 2016-2019, har en vision
arbetats fram för avfallshanteringen i Norrtälje kommun. Denna vision kvarstår för
Norrtälje Hamn.
Vision för avfallshanteringen i Norrtälje kommun:


sätter kunden i fokus genom att erbjuda god service,



bidrar aktivt till avfallsminimering och resurshushållning,



bevarar vår miljö så att såväl nuvarande som kommande generationer kan leva,
bo och trivas i Norrtälje kommun.

De övergripande målen i förslaget till Avfallsplan 2016-2019 är:


Mål 1: Avfallshanteringen i Norrtälje kommun ska utgå från kundens behov
och tillhandahålla god service, lättillgänglig information samt vara
användarvänlig.



Mål 2: Mängden avfall från hushåll ska minska och även dess farlighet och
klimatpåverkan.



Mål 3: Öka materialåtervinningen i kommunen.



Mål 4: Matavfall ska återvinnas genom biologisk behandling.



Mål 5: Avfallsfrågor är integrerade i kommunens planering.



Mål 6: Nedskräpning i kommunen ska minska.

I och med ikraftträdandet den 1 maj 2017 av NFS 2017:2, Naturvårdsverkets
föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall,
ändras kraven på innehåll i kommunala avfallsplaner vilket medförde att Norrtälje
kommuns förslag till avfallsplan omarbetades.
De övergripande målen för avfallsplanen 2018-2021 ligger i linje med ovanstående mål
och fokuserar på: minskad avfallsmängd, att avfallets farlighet och klimatpåverkan ska
minska, ökad materialåtervinning, minskad nedskräpning. Avfallshanteringen ska utgå
från kundens behov och ge god service, lättillgänglig information och vara
användarvänlig.
Visionen i av kommunfullmäktiga antagna 2020 gällande avfallsplanen är :
”År 2021 rankas Norrtälje kommun som en av landets tio bästa kommuner inom
avfallsområdet.”
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3 Avfallshantering i Norrtälje Hamn
Norrtälje Hamn utformas för att skapa en tät, levande stadsdel med fokus på barn, båtar
och bad. I den täta staden vistas många människor.
Boende, besökare och verksamheter ska erbjudas hållbar avfallshantering, i linje med
målet ”En miljöanpassad och resurssmart stadsdel” i Hamnens strategidokument
Utbyggnadsstrategi och Hållbarhetsprogrammet för Norrtälje Hamn.
I takt med att utvecklingen går framåt kommer även målen för Norrtälje hamn att
anpassas under utbyggnadstiden.
Norrtälje Hamns specifika mål för avfallshanteringen i området är att:


Begränsa trafik med tunga fordon för avfallshämtning i området, undvika
lösningar som drar in tunga fordon i bostadskvarter.



Området planeras för att producentansvarets förpackningar och returpapper
från hushåll ska kunna samlas in kvartersnära från de platser som benämns
återvinningsstation i skelettplanen Merparten av de boendes avfall ska kunna
lämnas på kort gångavstånd i området.



Öka den allmänna medvetenheten kring konsumtion, återbruk och korrekt
hantering av avfall.

För att nå målen kommer Norrtälje Hamn verka för att:


Uppmuntra till återbruk och öka medvetenheten för att minska
avfallsmängderna hos boende och verksamheter i området.
Åtgärd: Ett innovationsprojekt kommer att formuleras. Projektet strävar efter
att en aktör inom branschen ska etablera sig i området, kring år 2022 då
området vid Siloparken byggts ut.



Samla in avfall från hushåll och lämpliga verksamheter med ett sopsugssystem
som medger sortering i olika avfallsfraktioner.
Åtgärd: Stationär sopsug byggs i området för att hantera matavfall och
brännbart restavfall från bostäder, respektive med hushållsavfall jämförbart
brännbart restavfall från verksamheter.



Underlätta insamling av utsorterat matavfall för återföring av växtnäring och
energi.
Åtgärd: Stationär sopsug byggs i området med särskilda inkast för matavfall i
papperspåse 9 l från bostäder. Matavfall i större mängd och volym från t ex
caféer, restauranger och förskola samlas in separat enligt överenskommelse
med Renhållningsavdelningen.



Underlätta producenternas insamling av förpackningar och tidningar via
kvartersnära insamlingsplatser i form av kompletta återvinningsstationer
(ÅVS) i området.
Åtgärd: I detaljplanen (Skelettplanen) för hamnområdet finns tre ytor (E3)
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avsatta för placering av publika, lättillgängliga platser för återvinningsstationer, med god angöring för kranbil. Dessa ytor kan av kommunen
upplåtas åt producenterna/TIS för kvartersnära insamling av hushållens
förpackningar av plast, papper/well, metall och glas samt returpapper.


Erbjuda god service och tillgänglighet med korta gångavstånd i området för
insamling av hushållens småelektronik, farliga avfall och övrigt som inte ska
slängas i soppåsen.
Åtgärd: Ett innovationsprojekt/aktivitet med budget för utveckling och
investering samt drift för en Kvarters-ÅVC för Norrtälje Hamn formuleras av
Renhållningsordningen senast i samband med kommande revidering av
kommunens Avfallsplan. Yta finns som en del av ett E3-område i Skelettplanen.



Minimera trafik med tunga avfallsfordon inne i hamnområdet.
Åtgärd: Den stationära sopsugsanläggningen i området gör att sopbilar inte
behöver trafikera området för hämtning av hushållsavfall. . Väl placerade ytor
för producenternas /TIS återvinningsstationer på gångavstånd innebär färre
tunga fordon på smala gator i området. Områdets gator och kvarter i
skelettplanen är inte anpassade för bostadsnära hämtning av förpackningar
och returpapper från hushåll. Sopsugterminalen (bilden nedan) byggdes 2019
och är placerad vid en befintlig lastgård vid Roslagens sjukhus,
Krukmakaregatan. Lastgården samutnyttjas med annan verksamhet.



Skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö för avfallshämtare genom god
fysisk planering och maskinella avfallshanteringssystem.
Åtgärd: Stationär sopsug för främst hushållens matavfall och brännbara
restavfall samt bottentömmande behållare som töms med kranbil för
merparten av hushållens förpackningar, tidningar och textil innebär att
merparten av avfallshanteringen kan skötas maskinellt.



Öka återanvändning och förbättrat resursutnyttjande.
Åtgärd: För Norrtälje Hamn finns en kretsloppsmodell som visar på
kopplingen mellan materialflöden och resursanvändning.
Åtgärd: Samverkan med aktör för insamling av textilier vid ÅVS.
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I Hållbarhetsprogrammet åskådliggörs Avfallshanteringen i Norrtälje Hamn nu och i
framtiden schematiskt, se figur nedan.

Figur 4 Norrtälje Hamn kretsloppsmodell

Avfallsprogram Norrtälje Hamn ver 2.0, 2020-02-14

9 (25)

4 Sammanfattning avfallshantering i Norrtälje Hamn
Norrtälje Hamn byggs som en tät innerstadsmiljö. I området ska onödig trafik, särskilt
med tunga fordon och personbilar, undvikas och gång- och cykeltrafik premieras.
Norrtälje hamn utgör ett eget hämtområde enligt kommunens avfallsföreskrifter, där
sopsug ska användas för visst hushållsavfall. Inflyttning i området började andra
halvåret 2018 och sker successivt i takt med färdigställande av kvarter. Varje år
färdigställs ca 1-2 kvarter.
För att stärka den cirkulära tanken finns en strävan att samla flera olika typer av
cirkulära avfallsaktiviteter i anslutning till Siloparken.
Insamling av många avfallsfraktioner i soprum i varje fastighet innebär en oönskad
ökning av trafik med sopbilar som måste köra inne i området, varför soprum för
bostadsnära insamling, tidigare benämnt fastighetsnära insamling, FNI, inte ses som
huvudlösningen för bostäderna i området.
Krav på att inrätta soprum med utrymme för källsortering och uppsamling av
verksamhetens matavfall, förpackningar och annat avfall, ställs dock för att medge
bygglov för verksamhetslokaler: t ex kontor, butiker, vårdboende, restauranger och
caféer. Lämplig angöring för sopbil ska finnas inom 10 m från soprumsdörr.
För att effektivisera transporterna, begränsa den tunga trafiken i området och kunna
erbjuda kvartersnära avlämning för hushållen finns tre ytor avsatta i detaljplan för
producenternas /TIS bottentömmande återvinningsstationer, ÅVS.
I Norrtälje Hamn planeras följande avfallshanteringssystem:
För boende


3 platser lämpliga för bottentömmande kvartersnära återvinningsstationer
(ÅVS) för hushållens tidningar och förpackningar av kartong/well, plast,
metall och glas. Det finns även plats för insamling av textil i samverkan med
aktör. Mindre än 200 m gångavstånd för alla boende i området.
På grund av ändrad lagstiftning, så saknas har producenterna/FTIAB inte
ställt ut insamlingsutrustning i Norrtälje Hamn. Boende hänvisas tillsvidare
till FTIAB:s övriga återvinningsstationer i kommunen.



En förslagsvis obemannad automatisk Kvartersnära Återvinningscentral
(KÅVC) föreslås utvecklas i Renhållningsavdelningens regi, med möjlig
placering i Siloparken. Hushållen planeras att kunna lämna t ex batterier,
småelektronik och lyskällor. Dessa avfall innehåller farliga ämnen och måste
tas om hand på rätt sätt. Vid KÅVC:n kommer det även att utvecklas en
interaktiv informationsfunktion.
Den kvartersnära ÅVC:n är ett utvecklingsprojekt i idéstadiet som är beslutat i
i flera övergripande sammanhang bl.a. Hållbarhetsprogram för Norrtälje
Hamn, antaget av kommunstyrelsen.



För sorterat hushållsavfall i soppåse finns inkast (mat respektive rest) till
sopsug i varje kvarter < 50 m från entréport. Matavfall läggs i papperspåse (9
liter), som tillhandahålls av Renhållningen. Brännbart restavfall läggs i valfri
soppåse (25 liter). Soppåsen försluts och läggs i rätt inkast till sopsugen.
Sopsugssystemet tömmer inkasten ett par gånger per dag. Styrsystemet ser till
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att matavfall sugs till en matcontainer och restavfallet till en restcontainer i
sopsugsterminalen.


Grovavfall ska kunna hämtas från varje fastighet. För att förbättra arbetsmiljön
för sophämtarna ska grovavfallet kunna hanteras maskinellt från kvartersmark
till sopbil då det hämtas. Utställning av grovavfall på gångbanor och vägar är
inte tillåtet.



Fastighetsägare rekommenderas att under den intensiva första inflyttningsfasen
tillfälligt ställa ut container för insamling av stor wellpapp, frigolit m.m. som
uppkommer och inte kan hanteras i sopsug eller ÅVS.

För verksamheter


Verksamheter – café, förskola, kontor, butik, vårdboende m.m. ska ha tillgång
till sopsugsinkast på fastigheten. Boendeinkast kan användas för såväl
utsorterat matavfall (9 l papperspåse) och brännbart restavfall (25 l påse) från
verksamheter, om den uppkomna volymen är liten och inkasten på fastigheten
är rätt dimensionerade för dygnsvolymen.



Verksamheter som behöver större volym på avfallssäck ansvarar för att själva
anskaffa lämplig större säck (25-60 l, diameter får ej överstiga 350 mm) och
ska ha tillgång till verksamhetsinkast på fastigheten. Bygglovkrav är att det
förutom rätt dimensionerad sopsuginsamling för brännbart restavfall, på
fastigheten ska finnas för verksamheten anpassat kompletterande soprum med
plats för verksamhetens källsorterade avfall, förpackningar m.m., samt
eventuell fettavskiljare/slamtank på fastigheten. Det ska vara kort avstånd, <
10 m från soprum-sopbil, högst 10 m slangdragning från fast slamsugkoppling
till slambilen. Verksamheter får inte lämna förpackningar m.m. på ÅVS, som
är till enbart för hushåll/boende.



Där större mängder matavfall uppstår, t ex restauranger, förskola och
matbutiker, kan matavfallet behöva samlas upp separat, t ex med kvarn till
sluten tank eller i kärl. Kylt soprum kan behövas för matavfall i kärl för vissa
verksamheter av hygienskäl. Sopsugen kan endast ta emot matavfall sorterat i
av kommunen tillhandahållna papperspåsar (9 l). Verksamheter, som
exempelvis restauranger på kajen, ska ha tillräckliga avfallsutrymmen för
källsortering med godkänd angöring för sopbil.



s/s Norrtelje betraktas som en fast verksamhet och lämnar sitt kommunala
avfall liksom övrigt sorterat avfall i kärl i ett externt soprum/bod på kajen.
Kommunen genom Gata/Park upplåter boden som en del av arrendeavtalet.



Avfallshantering för eventuella verksamheter på Piren (Pirbyggnad) planeras
med förutsättningen projekterat inkastläge för sopsug. Inkastläge sopsug skulle
kunna samordnas med soprumsläge med angöring för sopbil vid östra Östra
Rögårdsgatan.

För besökare
Besökare på kajen och i parkerna kommer ha tillgång till papperskorgar, som sköts
av Gata/parkförvaltningen.
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För båtar och fartyg


För tillfälligt gästande fartyg på östra delen av kajen sker avfallshämtning i
nuläget enligt överenskommelse med Renhållningsavdelningen.



Fritidsbåtar som ska övernatta hänvisas till gästhamnen, på södra sidan om
Norrtäljeviken, för att lämna hushållsavfall och sorterat avfall.



Septiktankar och toalettavfall töms i gästhamnen på södra sidan.



Reguljär båttrafik, kommersiella fartyg och större fartyg lämnar sitt avfall i sin
natthamn, utanför området.



Eventuellt kan angörande skärgårdstrafik som har natthamn i Norrtälje behöva
plats för att lämna sitt kommunala avfall liksom övrigt sorterat avfall. Plats för
att bygga en bod för detta planeras in på kajen/hamnplan på en yta som kan
angöras av sopbil.
Tillräcklig yta samt placering anvisas i Design- och funktionsmanual version
2.0. Uppförande av bod kan eventuellt komma att anstå till framtiden. Boden
skulle komma att ingå i hamnverksamheten och nyttjas av fartyg tex inom
ramen för hamnavgift.
Som en del av hamnservicen kan det komma att finnas en mottagning av
sorterade förpackningar och avfall även för dessa avfallslämnare. Utredning
pågår.



För större fartyg på besök ska avfallshantering och möjlighet att lämna sorterat
avfall anordnas av den som upplåter kajplats.



SS Norrtelje räknas som fast verksamhet vid kaj och ska, som en del av
upplåtelseavtalet, ha tillgång till sophämtning med källsortering i bod på kajen.
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4.1 Fördjupning - avfallshantering för boende
Avfallshanteringen i Norrtälje Hamn planeras för användarvänlig hantering och
insamling av sorterat avfall på gångavstånd från bostaden.
De boende ska inte behöva ta bilen för att lämna sitt vanliga dagliga avfall.
Det dagliga avfallet - utsorterat matavfall respektive restavfall i soppåse – lämnas nära
bostaden i sopsugsinkast på fastigheten. Förpackningar och tidningar lämnas till
gemensamma ÅVS på kort gångavstånd. Därmed finns förutsättningar för att minska
den avfallsrelaterade fordonstrafiken - såväl personbilar som sopbilar – inne i området.
4.1.1

Återbruk och cirkulär ekonomi

Norrtälje hamn har som ambition att initiera någon form av återbruksverksamhet i
området. Idén är att samla ett kluster kring Siloparken med en logisk närhet mellan
återbruk, kvartersnära ÅVC för småelektronik, lyskällor, batterier m.m. samt
återvinningsstation för förpackningar och tidningar.
Det bästa avfallet är det som inte uppkommer alls. Återbruk och reparationer ökar en
produkts livslängd, vilket för det mesta är bra ur resurssynpunkt. Intresset för
delningsekonomi i olika former ökar. I området finns allmänna ytor i torg och parker
som kan upplåtas för att organisera bytesdagar, marknader och andra aktiviteter för
återbruk.
Återbruk i form av uppgradering, återanvändning, samägande, delningsekonomi och
prylbyte uppmuntras. Har du en möbel, pryl eller ett klädesplagg som du inte längre
vill ha kan du sälja, byta med någon annan eller lämna det för återbruk. Fastighetsägare
kan inrätta bytesrum och reparationsverkstäder, likaväl som odling på kvartersmark.
Det finns många organisationer, föreningar, stiftelser och företag som tar emot använda
saker för välgörenhet eller vidare försäljning. Initialt kan projekt Norrtälje Hamn, i
samarbete med föreningar etc, ta initiativ till aktiviteter som stödjer detta i syfte att
etablera traditioner, hantverk och kultur. Den sociala aspekten i återbruksverksamhet är
också en viktig del i ett nytt område.
Kommunen eftersträvar samarbete och avtal med hjälporganisationer som får ställa ut
insamlingsbehållare för kläder och textilier, liksom för återbruksverksamhet.
4.1.2

Förpackningsavfall och tidningar – kvartersnära insamling (ÅVS)

Förpackningar och tidningar ingår inte i kommunens avfallsansvar (februari 2020),
utan hanteras av producenternas materialbolag FTIAB, som ställer ut behållare, samlar
in och ansvarar för återvinning av det insamlade materialet liksom städning av
ÅVS:erna. Under 2020 planerar Naturvårdsverket att utse Tillståndspliktiga
insamlingssystem TIS, som ska samla in förpackningar och returpapper från
bostadsfastigheter samt anordna en mottagningspunkt i kommunen för verksamheters
motsvarande avfall. I februari 2020 är det ännu oklart vilket TIS-system för insamling
som kommer föreslås för Norrtälje kommun respektive Norrtälje hamn. Hanteringen
genom TIS-systemet får inte finansieras av kommunens avfallstaxa eller
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kommunalskatt. Kommunen och andra fastighetsägare kan upplåta ytor för
producenternas insamlingsplatser.
I Norrtälje Hamns detaljplan finns tre ytor reserverade för anordnande av kompletta
återvinningsstationer, lämpliga t ex för bottentömmande behållare för insamling av
utsorterade förpackningar och tidningar från boende. Angöring för kranbil projekteras
för varje plats.
Boende i området kommer att ha som mest ca 200 m gångväg från fastigheten till
närmaste ÅVS. Verksamheter får inte använda ÅVS för att lämna avfall, utan ska ha
soprum med plats för sortering av allt sitt avfall på fastigheten.
ÅVS:erna är placerade utmed huvudgatorna vilket gör dem lättåtkomliga och säkra
både för gående, cyklister och för tömningsfordon.

Figur 5 Röd markering visar platser för bottentömmande återvinningsstationer för förpackningar och
tidningar i Norrtälje Hamn. Cirklarnas radie är ca 200 m.

En kvartersnära ÅVS med underjordsbehållare kan t ex utformas med ett mindre inkast
ovan mark och kan ta emot stora volymer sorterat material. En bottentömmande
behållare som placeras på mark har mindre uppsamlingsvolym men är flexibel, då den
är enkel att ställa ut och flytta. Fraktionerna som hushåll kan lämna vid kvartersnära
återvinningsstationerna är t ex :







Ofärgat glas
Färgat glas
Pappersförpackningar, wellpapp
Plastförpackningar
Metallförpackningar
Tidningar/returpapper
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Avfallsfraktionerna kan förändras över tid. Det är av stor vikt för området att alla
utsorterade återvinningsfraktioner kan lämnas på en och samma kvartersnära plats,
med god tillgänglighet och angöring för hämtfordon.
På bilden nedan visas hur kranbilen ska lyfta upp behållaren som till största delen
ligger under mark. Behållarens botten öppnas och innehållet töms i fordonet. Därefter
ställs behållaren tillbaka på sin plats.

Figur 6 Exempel ÅVS med bottentömmande underjordsbehållare och kranbil som tömmer.
Foto: Daina Millers-Dalsjö

Figur 7 Exempel ÅVS med bottentömmande behållare på mark – töms med kranbil.
Källa: www.vmab.se/AVS
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4.1.3

Stationär sopsug för matavfall och brännbart restavfall

Kommunen har ansvar för hushållsavfall (säck- och kärlavfall). I Norrtälje Hamn har
Kommunfullmäktige i september 2015 fattat beslut om att investera i en stationär
sopsugsanläggning, gemensam för fastigheterna i hela hamnområdet. Kommunen är
huvudman för sopsugsanläggningen, som levereras av Logiwaste AB. Hösten 2019 har
merparten av sopsugledningarna väster om Hamnvägen, Pilgatan och
Krukmakaregatan grävts ned. Sopsugen planeras tas i drift 2020.

Figur 8 Sopsugssystem Norrtälje Hamn, principskiss 2019 preliminär ledningsdragning sopsug

Hushållet sorterar ut matavfall i en påse (9 l), och brännbart restavfall i en annan påse
(< 25 l). Då en påse är full knyts den ihop och lämnas i fastighetens sopsugsinkast.
Matavfall lämnas i ett inkast och brännbart restavfall i ett annat inkast.

MAT

REST

Figur 9 Inkast till sopsug. Logiwaste
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Inkasten är kopplade till en ledning (diameter 400 mm) som mynnar i en container för
respektive avfallssort. Hela området behöver tre containrar i en terminal vid Roslagens
sjukhus. Styrsystemet tömmer en avfallssort i taget - matavfallet sugs till en container
och det brännbara avfallet till en annan. Containrarna transporteras till behandling
minst en gång per vecka. Alla inkast töms automatiskt dagligen.

Figur 10 Logiwastes princip för stationärt sopsugssystem. Alla inkast kopplas till en ledning som slutar i
en terminal med flera containrar. Matavfall hamnar i en container och brännbart restavfall i en annan
container.

Sopsugssystemet ersätter soprum, avfallskärl och baktömmande sopbilar för de
fraktioner som samlas in.
Fraktionerna som lämnas i sopsugen kan ändras efter beslut i Kommunfullmäktige
framöver. Systemet är flexibelt och kan anpassas inom vissa gränser.
Sopsugsinkast och ventiler placeras inom- eller utomhus på fastigheten t ex i portik
eller nisch mot gata.
Placeringen ska uppfylla krav enligt Boverkets byggregler (BBR) på tillgänglighet för
avfallslämnaren.
Luckorna kommer att vara låsta och öppnas med RFID-tag så att endast behöriga får
åtkomst att lämna avfall. RFID (Radio-frequency identification) är en teknik för att
läsa information på avstånd och används här för automatisk identifikation av användare
(t ex lägenhetsnummer). Behörighet till sopsugsystemet styrs av kommunen.
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4.1.4

Utvecklingsprojekt Kvarters-ÅVC

Ett innovations- och utvecklingsprojekt för Norrtälje är den kvartersnära
återvinningscentralen, kvarters-ÅVC, som planeras att placeras centralt i Siloparken.
Den kvartersnära ÅVC:n kommer utan bemanning att ta emot det så kallade farliga
avfallet – batterier, småelektronik, lyskällor, elprylar och småkemikalier dygnet runt.
Information via interaktiv skärm och IT-applikationer som möjliggör riktad
information och återkoppling på olika språk är en spännande möjlighet för framtiden.
Hur kvarters-ÅVC:n ska se ut och fungera är inte klart, utan den kommer att tas fram
inom ett innovations-/utvecklingsprojekt i samarbete med Renhållningsavdelningen.
Utvecklingsprojektet kan formuleras av projekt Norrtälje Hamn, i samråd med
Renhållningsavdelningen.
För genomförande, investering och drift förväntas Renhållningsavdelningen formulera
en aktivitet med budget och genomförande till 2022/2023, som inarbetas vid
kommande revidering av kommunens Avfallsplan och budgetarbete.
Inriktningen är att kvarters-ÅVC ska öka tillgängligheten i stadsdelen genom
obemannad mottagning av exempelvis småelektronik, batterier, ljuskällor,
småkemikalier med mera från hushållen. Tanken är att man går eller cyklar dit med
smått avfall. Av utrymmesskäl kommer stort grovavfall inte kunna tas emot.

Figur 11 Exempel på en containerbaserad modul som skulle kunna inrymma en kvarters-ÅVC

Figur 12 Automatisk miljöstation som öppnas med mobil och QR-kod, Stockholm Vatten Avfall.

Ambitionen är att kvarters-ÅVC:n planeras vara obemannad, kunna kommunicera,
svara på frågor och informera med hjälp av nya tekniska applikationer.
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4.1.5

Grovavfall från hushåll

Grovavfall från hushåll omfattas av kommunens renhållningsansvar. Det finns inget
krav att bygga grovsoprum för hushållens grovavfall i Norrtälje Hamn.
Anledningen är:





att motivera till återbruk istället för att lättvindigt slänga bort saker,
att minska avfallsmängderna
att undvika arbetsmiljöproblem för sophämtarna då fyllda grovsopsrum ska
tömmas manuellt,
att minska sopbilstrafiken i stadsdelen.

Grovavfall ska kunna hämtas från varje fastighet med kranbil eller sopbil med
angöringsplats i gata. Transportvägen till sopbilen ska utformas så att drag- eller
lyfthjälp kan användas och att arbetsmiljökrav uppfylls. Grovavfall och elavfall kan
hämtas genom beställd hämtning enligt kommunens avfallstaxa. Beställning görs av
fastighetsägaren eller den boende via kommunens Kontaktcenter.
4.1.6

Kommunens ÅVC Görla, Salmunge och Häverö

Hushåll får lämna grovavfall och farligt avfall på kommunens tre återvinningscentraler
(ÅVC):




Görla (ca 2,5 km från hamnen).
Salmunge (ca 1,8 mil från hamnen),
Häverö (drygt 4 mil från hamnen) och

Innan besök på ÅVC:n rekommenderas ett besök på kommunens hemsida, för
information om öppettider och vilka avfallsslag som tas emot på respektive ÅVC.
Kommunens Kontaktcenter svarar på frågor om kommunens avfallshantering.
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4.2 Fördjupning - avfall från verksamheter
För verksamhetslokaler bedöms i samband med bygglovprövning vilka typer och
mängder avfall som kan komma att alstras, samt vilket avfall som ska lämnas i
sopsugen. Med hushållsavfall jämförligt avfall är t ex städavfall, hushållspapper,
engångsmoppar, engångshandskar, ätpinnar, snittblommor, servetter, blöjor,
papperskorgsavfall från toaletter, britspapper, bomull, tepåsar, askkoppsavfall, snus
m.m.
Vårdboende, förskolor med blöjbarn och andra verksamheter med stora volymer
hushållsavfall/brännbart avfall kan kräva stor lagringsvolym i inkastet, och behöva
expanderad lagring och skruvtank, eller fler inkast. Det är viktigt att tidigt i
planeringen av byggnaden ha en dialog kring de tänkta verksamheternas behov av
avfallsinsamling. Verksamheter ska på fastigheten ha tillgång till anpassad
kompletterande avfallshantering, dvs ett soprum för de fraktioner som uppstår och inte
hanteras i sopsugen.

Förpackningar, well och annat avfall ska kunna sorteras och samlas upp i ett soprum.
För vissa verksamheter kan det krävas kylt soprum.
Dragväg för kärl ska vara mindre än 10 meter, räknat från soprum till
uppställningsplats för avfallsfordon.
4.2.1

Sopsug för visst verksamhetsavfall

De flesta mindre verksamheter med små mängder avfall (t ex ett kontor, frisörsalong)
kan använda soppåse < 25 l för sitt brännbara hushållsavfall, liksom kommunens
matavfallspåse av papper < 9 l och därmed lämna avfallet i samma sopsuginkast som
hushållen.
För brännbart restavfall, med hushållsavfall jämförligt avfall från verksamheter, kan
större säckar (storlek 25 - 60 l, diameter ≤ 350 mm) användas, men det krävs då ett
särskilt verksamhetsinkast med större öppning i den fastighet där verksamheten ligger.
Soppåsar ska alltid förslutas innan de slängs, och får väga högst 15 kg om de hanteras i
sopsug.
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För större volymer matavfall krävs separat hantering, t ex kvarn till sluten tank eller
insamling i kärl. Matavfallsinsamling sker enligt kommunens föreskrifter för
avfallshantering.
Rådgör alltid med Renhållningsavdelningen för insamling av verksamhetens matavfall.

Figur 13: Fobox matavfallskvarn med sluten tank.
Källa: Irec

4.2.2

Figur 14: NanoVac matavfallskvarn med sluten
tank. Källa: Envac

Fettavskiljarslam/slamtank /matavfallstank

Många verksamheter som hanterar livsmedel måste installera fettavskiljare, t ex
restauranger och caféer. Kommunens hemsida och Kontaktcenter kan informera om
vad som gäller.
Om större mängder matavfall förmodas uppstå kan en sluten tank som töms med
slambil behövas, se föregående avsnitt. Matavfallet kan rötas till biogas och
växtnäring.
Fast ledning för tömning av tank med snabbkoppling på gata planeras så att
slangdragningen inte blir längre än 10 m.
Slambil används för att tömma både matavfallstank och fettavskiljare.
Anslutningspunkten för fast slamsugtömning placeras vid angöringsplats för slambil.

Avfallsprogram Norrtälje Hamn ver 2.0, 2020-02-14

21 (25)

5 Delaktighet och dialog
Projektet Norrtälje Hamn har en egen hemsida på kommunens hemsida :
https://www.norrtalje.se/info/stad-och-trafik/norrtalje-vaxer/norrtalje-hamn/
Norrtälje Hamn-projektet har återkommande informationsträffar kvällstid, ibland på
särskilt tema. Inbjudan sker via hemsidan, nyhetsbrevet och även via annons i Norrtelje
tidning. Alla är välkomna att delta.
På hemsidan går det att prenumerera på ett nyhetsbrev med allmän information om
projektet.
Kommunen välkomnar också en dialog med allmänheten via Kontaktcenter, som
svarar på frågor och tar in synpunkter från medborgarna.
Kommunen ansvarar generellt för att ta fram information om hur avfall ska sorteras
och hanteras samt var och hur olika avfallsfraktioner kan lämnas inom kommunen.
Fastighetsägaren ansvarar för att de boende och övriga nyttjare av fastigheten får
information om gällande regler för avfallshanteringen på fastigheten.
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6 Definitioner och ordlista
Många begrepp har en juridisk definition som skiljer sig från dagligt tal.
De juridiska begreppen och regelverket kring hushållsavfall förklaras i kommunens
avfallsföreskrifter. Gå till kommunens hemsida www.norrtalje.se och sök på ordet
avfallsföreskrifter.
Nedan återges ordlistan från Norrtälje kommuns Förslag till Avfallsplan 2016-2019.
Begrepp

Förklaring

Avfall

Varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av
eller avser eller är skyldig att göra sig av med (SFS 1998:808).

Avfallshantering

Verksamhet eller åtgärd som innefattar insamling, transport,
återvinning och bortskaffande av avfall (se 15 kap. 3 § Miljöbalken).

Avfallsplan

Varje kommuns skyldighet att upprätta en avfallsplan för allt avfall
som uppkommer i kommunen.

Behandling

Användning av fysikaliska, termiska, kemiska eller biologiska
metoder, inklusive sortering, som ändrar avfallets egenskaper så att
dess mängd eller farlighet minskas, hanteringen underlättas eller
återvinning gynnas.

Brännbart avfall

Avfall som brinner utan energitillskott efter det att
förbränningsprocessen startat (SFS 2011: 927)

Deponi

Plats där avfall läggs för slutförvaring under kontrollerade former
(soptipp)

El-kretsen

Producenter av elektronik och elektriska varors organisation för att
hantera producentansvaret för dessa produkter.

Farligt avfall

Med farligt avfall menas avfall som uppräknas i avfallsförordningen
(SFS 2011: 927) och som måste hanteras på särskilt vis för att inte
skada levande organismer eller miljön.

Fastighetsnära
insamling

Insamling på eller i direkt anslutning till de fastigheter där avfallet
uppkommit.

Fraktion

En viss utsorterad del av avfallet t.ex. glas, matavfall eller brännbart
avfall.

Förpackning

Konstruktion av plast, metall, papper, kartong, wellpapp, glas etc.
som används för att förvara, skydd eller leverera en vara.

Förpackningsavfall

Hushållsavfall bestående av konstruktioner av plast, metall, papper,
kartong, wellpapp, glas etc. som används för att förvara, skydd eller
leverera en vara.

FTI AB

Se Förpacknings- och tidningsinsamlingen
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Begrepp

Förklaring

Förpacknings- och
tidningsinsamlingen*

Förpacknings- och tidningsinsamlingen är ett samarbetsorgan bildat
av materialbolag för förpackningar och tidningar. FTI AB har i
uppgift att samordna lokala etableringar för insamling av
förpackningar och tidningar.

Grovavfall

Grovavfall är den del av hushållsavfall som är så tungt eller
skrymmande att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl (se
NFS 2004:4 4§), exempelvis möbler, trädgårdsavfall, cyklar,
stekpannor och skidor.

Hushållsavfall

Avfall som kommer från hushåll och uppstår till följd av
användandet av bostaden för bostadsändamål.
Begreppet hushållsavfall omfattar även avfall från industrier,
affärsrörelser m.m. som uppkommer som en direkt följd av att
människor oavsett ändamål eller verksamhet uppehåller sig inom
en lokal eller i en anläggning, exempelvis avfall från
personalmatsalar, restaurangavfall och toalettavfall.
Se Miljöbalken 15 kap 2 § samt Naturvårdsverkets vägledning till
definitionen av hushållsavfall daterad 2008-01-16.

Icke brännbart avfall

Avfall som inte kan förbrännas även om energi tillförs, exempelvis
sten och metall.

Insamling

Uppsamling, sortering eller blandning av avfall för vidare transport
(se Avfallsförordningen 4 §).

Kommunalt ansvar

Den skyldighet kommunen har för att omhänderta hushållsavfall.

Kärl- och säckavfall

Det avfall som normalt uppstår i ett hushåll och som läggs i
särskilda behållare såsom kärl, säck, containrar,
underjordsbehållare eller i sopsugsystem m.m.

Latrinavfall

Fast avfall som består av mänskliga exkrementer.

Materialåtervinning

Processen där man tillvaratar ett uttjänt material så att det kan användas
i en ny produkt.

Metallkretsen AB

Materialbolag ägt av metallförpackningsproducenterna

Producent

Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en
vara eller en förpackning (varuproducent) eller den som i sin
yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall som kräver särskilda
åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl (avfallsproducent), se
Miljöbalken 15 kap 4 §.

Producentansvar

Producenters ansvar för vissa utpekade produkter under hela dess
livscykel inklusive design, produktion och omhändertagande som
avfall.

SNI-kod

European Waste Catalogue, EG:s avfallskatalog, en lista över alla
avfallstyper.
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Begrepp

Förklaring

Verksamhetsavfall

Avfall som uppkommit genom en verksamhetsprocess, och som
inte är ett hushållsavfall

Återvinningscentral
(ÅVC)

Större, bemannad insamlingsplats för hushållens grovavfall och
farliga avfall. I Norrtälje kommun finns tre återvinningscentraler:
Salmunge, Görla och Häverö.

Återvinningsstation
(ÅVS)

ÅVS, Obemannad insamlingsplats med containrar för
förpackningsavfall, returpapper, som ägs och drivs av
producenterna.

*Från

2020 kommer det att krävas tillstånd av Naturvårdsverket för insamlingssystem
för förpackningar och returpapper, enligt förordningarna SFS 2018:1462 och SFS
2018:1463. Hur systemet kommer utformas är inte fastställt (februari 2020).
I den kompletterande ordlistan nedan förklaras begrepp som används med anledning av
de nya förordningarna.
Begrepp

Förklaring

TIS

Tillståndspliktigt insamlingssystem enligt Naturvårdsverkets beslut

BNI, bostadsnära
insamling

Insamling från eller i direkt anslutning till bostadsfastighet. (FNI
från enbart bostadsfastigheter)

KNI, kvartersnära
insamling

Insamling för bostäder (ÅVS för alla vanliga
hushållsförpackningar)

Allmänna
insamlingsplatser

Insamlingsplatser där hushåll kan lämna skrymmande
förpackningar, t ex stor well, frigolit, träemballage mm. (ÅVS för
alla vanliga hushållsförpackningar och skrymmande
förpackningar)

Insamlingsplats

För kostnadsfri avlämning av sorterade förpackningar/returpapper
från yrkesmässig verksamhet. Här kommer t ex Gata/Parks
entreprenör kunna lämna rätt sorterat förpackningsavfall från
papperskorgar.
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