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Politikerinitiativ, fågelsäkra papperskorgar
Inkom den 19 oktober 2021 av Hans Peters (C) och Helena
Håkansson, (L)
Förslag till beslut
Natur- och trafiknämnden noterar att det pågår ett arbete med att kartlägga
kommunens papperskorgstyper. Papperskorgarna byts ut mot mer fågelsäkra
sorter när det går sönder eller där nedskräpning genom fåglar är ett känt problem.
Politikerinitiativet är därmed färdigbehandlat.

Sammanfattning av ärendet
I politikerinitiativet föreslås natur- och trafiknämnden besluta om att inventera
papperskorgar runt om i kommunen som inte är fågelsäkra och successivt byta ut
dem mot bättre alternativ.
Kommunen arbetar redan aktivt med att succesivt byta ut papperskorgar av äldre
modell. De öppna papperskorgarna av sorten Wille byts ut mot moderna sorter
med mindre inkasthål. Det gör det svårare för fåglarna att komma åt innehållet
Lock eller kedjor som fästes vid inkastet på öppna kärl har visat sig vara mest
effektivt mot fåglar men kan göra kärlen ohygieniska att använda. Av den
anledningen ersätts öppna papperskorgar med papperskorgar med lock
framförallt på platser där nedskräpning genom fåglar är ett känt och
återkommande problem.
För att öka prioriteten på frågan har det beställts en inventering av
papperskorgsbeståndet som kommer ligga som underlag för uppgraderingen av
kommunens papperskorgar.
Inköp och montering av en ny standardpapperskorg kostar mellan 5 000 och 12
000 kronor beroende på storlek och modell.
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Förslagen i politikerinitiativet
I kommunen finns många papperskorgar och en del av dem är utformade på ett
sådant sätt att det är möjligt för fåglar och andra djur att sprida ut det skräp som
lagts i papperskorgen när det letar efter mat. Enligt förslaget bör dessa bytas ut
snarast eller förses med lock eller andra hinder för att minska denna typ av
nedskräpning.
Ett annat alternativ som nämns är att inrätta solcellsdrivna skräpbehållare som
komprimerar skräpet likt de i Sundbyberg.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås natur och trafiknämnden besluta att
inventera papperskorgar runt om i kommunen som inte är fågelsäkra och
successivt byta ut dem mot bättre alternativ.

Enhetens utredning och bedömning
Kommunen arbetar aktivt med att succesivt byta ut papperskorgar av äldre
modell. De öppna papperskorgarna av sorten Wille byts ut mot moderna sorter
med mindre inkasthål. Det gör det svårare för fåglarna att komma åt innehållet
Lock eller kedjor som fästes vid inkastet på öppna kärl har visat sig vara mest
effektivt mot fåglar. Det är emellertid mindre attraktiva att använda en sådan
papperskorg då de har en kontaktyta som många ska dela på och som lätt blir
ohygienisk. Av den anledningen ersätts öppna papperskorgar med papperskorgar
med lock framförallt på platser där nedskräpning genom fåglar är ett känt och
återkommande problem.
För att öka prioriteten på frågan har enheten beställt en inventering av
papperskorgsbeståndet av den entreprenör som utför tömningen. Utifrån denna
inventering av papperskorgsmodell, standard och hur de används, kommer en
plan för hur uppgradering av kommuns papperskorgar dras upp.
Det pågår också en förstudie för källsortering på centrala platser och vid
införande kommer dessa platser få en mer samlad insamling av avfall och färre
ordinarie papperskorgar.

Ekonomiska konsekvenser
Inköp och montering av en ny standardpapperskorg kostar mellan 5000 och
12 000 kr beroende på storlek och modell. I det högre priset ingår gjutning av
fundament för stolpen som papperskorgen fästes på.
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Konsekvenser för barn
En ren närmiljö bidrar till att barn och vuxna använder de papperskorgar som
finns längst med gångstråk och i parker.

Handlingar i ärendet
Politikerinitiativet
Mats Bohman
Trafik- och fastighetsdirektör

Mariana Becker
Parkförvaltare
Enheten offentlig utemiljö
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