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Motioai om att stävja problemen med sopsäckar på Stockholms gator
De stora sopsäckarna som ligger som ett permanent inslag i Stockholms stadsmiljö orsakar en
mängd problem. Framkomligheten begränsas, inte minst för funktionsnedsatta, men också för
barnvagnar och gående i allmänhet. Säckar med avfall av brännbara eller brandfarliga
material utgör en uppenbar fara för intilliggande byggnader. Skaderisken för allmänheten är
uppenbar när vassa föremål sticker ut ur säckarna. Sist men inte minst så används säckarna av
förbipasserande att slänga såväl hushållssopor samt annat avfall i, vilket ökar förekomsten av
skadedjur som råttor och fåglar. Att stadsmiljön därtill generellt förfulas är ganska självklart,
stadens trottoarer ska inte fyllas med sopsäckar.
Detta koncept av avfallshantering har blivit en succé när mängder av skräp ska forslas bort
från alla byggarbeten som ständigt pågår i staden. I vissa fall har de stora säckarna blivit så
många och skrymmande att polisen reagerat, inte minst när säckarna ”glöms bort” och lämnas
stående på gatan. Det är dock uppenbart att nuvarande regler och tillsyn inte biter tillräckligt
för att komma åt problemen som sopsäckarna orsakar.
1 stadens ordningsstadga och tillståndsgivning finns uttryckliga regler för hur hantering av
byggsäckar ska ske, var de får stå, och vilka påföljder som sker om reglerna inte följs. Vi
misstänker att reglerna alltför ofta inte följs i praktiken när påföljderna mot regelbrott oftast
uteblir. Annars borde det inte se ut som det gör på stadens trottoarer.
Med anledning av ovan vill Centerpartiet se till att en skärpning av reglementet görs för att
åstadkomma en förbättrad tillsyn och tydligare sanktioner för dem som överträder reglerna.
Tillsynen skulle kunna ske genom ett ökat uppdrag till parkeringsvakterna att dokumentera
säckarnas placering och kontrollera om tillstånd finns. Om inte tillstånd finns kontaktas
fastighetsägaren omgående. Fastighetsägarens ansvar för framkomligheten på trottoarerna ska
tydligt definieras och det bör framgå att om den som placerat säckarna regelvidrigt inte kan
lokaliseras bör fastighetsägaren göras ansvarig på samma sätt som vid risk för exempelvis
snöras och istappar.
Med anledning av ovan anförda föireslår CeBiterpartiet kommunfullmäktige besluta:
Att staden förtydligar och skärper regelverket kring användning av gator och trottoarer
för sopsäckar med betoning på fastighetsägarens ansvar.
-

Att Trafikkontoret, efter att skärpning av regelverket skett, genomfor en
informationsinsats för att öka kunskaperna kring reglerna om framkomlighet, skötsel,
ansvar och sanktioner.
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