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Yttrande över Handlingsplan mot nedskräpning på
land och i vatten
Trafiknämnden har fått i uppdrag att ”i samråd med kommunstyrelsen, miljö- och
hälsoskyddsnämnden och stadsdelsförvaltningarna ta fram en handlingsplan för att
minska nedskräpning i såväl vatten som på land.” Nämnden har också fått i uppdrag att ”i
samråd med stadsdelsnämnderna utreda hur staden kan skapa en mer kostnadseffektiv
och kapacitetsstark avfallshantering och städning i parker”.
Med anledning av ovanstående har trafikkontoret utarbetat en handlingsplan mot
nedskräpning på land och i vatten. Stockholms Hamnar har tagit del av handlingsplanen
och lämnar här sina synpunkter.

Stockholms Hamnars synpunkter
Ett verkningsfullt arbete för att minska nedskräpning på land och i vatten i Stockholm är
angeläget för att skapa en ren och trygg stad och minska den miljöpåverkan skräpet utgör.
Stockholms Hamnars ansvar när det gäller nedskräpning regleras i driftavtalet med
trafikkontoret avseende hamnens arrendeområde och omfattar:
 Strandrensning
 Papperskorgar i offentlig miljö
 Barmarksrenhållning
 Vrak och bosättningar på båtar i farleder och vid hamnens kajer
Utöver ovanstående bistår Stockholms Hamnar bland annat vid frivilliga insatser för
skräpinsamling, för el och montering av vattenbaserade skräpkorgar (SeaBin) samt vid
vissa större rensningar (exempelvis Årstaholmar). Synpunkter som lämnas via stadens
Tyck till-app och är relaterade till nedskräpning vidarebefordras till Hamnen när det
bedöms beröra Hamnens ansvarsområden. Stockholms Hamnars erfarenhet är att
ärenden ibland inte kommer till rätt mottagare vilket kan bero på viss otydlighet i
ansvarsfördelningen inom staden.

STOCKHOLMS HAMN AB
MAGASIN 2, FRIHAMNSGATAN 21-23, BOX 27314, 102 54 STOCKHOLM
TELEFON 08-670 26 00, FAX 08-665 08 38, INFO@STOCKHOLMSHAMNAR.SE
PG 3115-3, BG 720-0306, ORG NR 556008-1647
STYRELSENS SÄTE STOCKHOLM, INNEHAR F-SKATTEBEVIS

2 (2)

Trafikkontorets förslag på handlingsplan mot nedskräpning på land och i vatten omfattar
åtgärder inom följande områden:
 Åtgärder av övergripande karaktär
 Optimering av skräpkorgarnas storlek, tömningsfrekvens, komprimerande sopkärl
 Optimerade städintervall
 Pilotprojekt för att undersöka innovativa metoder
 Säkerställa att tömning av avfallskärl och städning sker inom 24 timmar
 Utvecklad kommunikation och samverkan
 Skräpmätning
 Utvecklade snöupplag och kommunaltekniska ytor
Stockholms Hamnar anser att handlingsplanens upplägg med konkreta förslag på åtgärder
är bra. De föreslagna åtgärderna är enligt Stockholms Hamnars bedömning relevanta och
ändamålsenliga.
Stockholms Hamnar konstaterar att Hamnen står som delansvarig för följande åtgärd:
Utveckla rutiner och metoder för städning på allmänna platser och stränder – 2022 vilket ligger i linje
med det arbete Stockholms Hamnar bedriver och planerar framöver.
Utöver denna åtgärd ser Stockholms Hamnar även att andra åtgärder i handlingsplanen
kan vara relevanta att arbeta med och utveckla inom ramen för Stockholms Hamnars
verksamhet och budget. Det gäller till exempel åtgärder inom området ”Optimering av
skräpkorgarnas storlek, tömningsfrekvens, komprimerande sopkärl”.

Detta svar har inte behandlats av Stockholms Hamn AB:s styrelse.
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