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Handlingsplan mot nedskräpning på land och i vatten
Svar på remiss från kommunstyrelsen KS 2021/794
Ärendet
Trafiknämnden har tagit fram en handlingsplan för att minska nedskräpning på land och
i vatten.
Kommunstyrelsen har remitterat Handlingsplan mot nedskräpning på land och i vatten
till bl. a. Stockholms Stadshus AB, som i sin tur remitterat vidare till dotterbolagen
Stockholm Vatten och Avfall och Stockholms Hamn. Remissvaren i sin helhet återfinns
i bilagorna.
Underremisser
Stockholms Hamns remissvar har i huvudsak följande lydelse (bilaga 1):
Stockholms Hamn anser att handlingsplanens upplägg med konkreta förslag på åtgärder
är bra. De föreslagna åtgärderna är relevanta och ändamålsenliga. Bolaget konstaterar att
det ska utveckla rutiner och metoder för städning på allmänna platser och stränder, vilket
ligger i linje med det arbete som bolaget bedriver och planerar framöver.
Utöver denna åtgärd ser bolaget även att andra åtgärder i handlingsplanen kan vara
relevanta att arbeta med och utveckla. Det gäller till exempel åtgärder inom området
optimering av skräpkorgarnas storlek och tömningsfrekvens.
Stockholm Vatten och Avfalls remissvar har i huvudsak följande lydelse (bilaga 2):
Bolaget anser att det är positivt att stadens arbete mot nedskräpning struktureras och
samordnas i en handlingsplan, och välkomnar särskilt arbetet mot nedskräpning i vatten.
Det finns ett behov av att göra mindre uppdateringar i handlingsplanen i förhållande till
beslutade förändringar i producentansvaret.
Koncernledningens synpunkter
Koncernledningen instämmer i sin helhet med dotterbolagens remissvar och synpunkter.
Bolagen är positivt inställda till kraven, men Stockholm Vatten och Avfall anser att det
är önskvärt att kraven samordnas med kommande förändrade producentansvar. Framtida
hantering av returpapper och tidningar är avhängigt pågående övergripande utredning
om förpackningsinsamling som sker på uppdrag av miljödepartementet. Det ska också
införas en möjlighet att meddela föreskrifter om att producenter ska betala avgift för att
täcka det allmännas kostnader för nedskräpning och information om nedskräpning eller
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på annat sätt ansvara ekonomiskt för avfallshantering och information om sådan
hantering.
Vidare bör Stockholm Vatten och Avfall ges möjlighet att lämna synpunkter på framtida
lösningsförslag för utveckling av snöhantering och kommunaltekniska ytor. Detta för att
säkerställa god samordning och att åtgärder inte riskerar att negativt påverka
dagvattenanläggningar eller rötslam från stadens reningsverk.
För kompletterande och mer utvecklade synpunkter hänvisar koncernledningen till
dotterbolagens remissvar.
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