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Yttrande över Remiss av Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder
för minskad nedskräpning.

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera nedskräpningsbotens styreffekt för att minska nedskräpningen och vid behov lämna förslag på
nödvändiga förändringar samt att utreda och föreslå hur det nationella
förebyggande arbetet mot nedskräpning kan säkerställas.
Naturvårdsverkets förslag skickades på remiss av Energi- och Miljödepartementet
i december 2016. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen
eller materialet i betänkandet.
Länsstyrelsen i Hallands län har gett möjlighet för de länsstyrelser som inte fått
remissen tillsänd till sig att lämna synpunkter på Naturvårdsverkets förslag.
Länsstyrelsen i Norrbottens län har lämnat synpunkter och skickar dessa direkt till
regeringskansliet.

LÄNSSTYRELSENS SYNPUNKTER
Länsstyrelsen ser ett behov av insatser för att minska nedskräpningen och
konstaterar att det finns flera bra förslag i Naturvårdsverkets rapport.
Gällande förslaget att ”kommunens ansvar för renhållning ska utökas till att även
skada på växt- och djurliv och naturmiljön i övrigt ska undvikas i skälig
utsträckning” så anser Länsstyrelsen att det finns behov av att ta fram riktlinjer för
hur detta ska tolkas.
Även om det inte kan visas på något direkt samband mellan nedskräpningsbot och
minskad nedskräpning så delar Länsstyrelsen Naturvårdsverkets slutsats att den
fyller en funktion, både i förebyggande arbete där man kan visa på straffbarheten
och genom att vara ett effektivare sätt att lagföra mindre allvarliga brott.
Länsstyrelsen saknar den regionala nivån i avsnittet om det förebyggande arbetet.
Det finns flera områden där man skulle kunna tänka sig regionala, förebyggande
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insatser - till exempel i samverkan mellan länsstyrelsen, regionen och kommunerna,
i både informations- och tillsynsprojekt.
Avsnittet om marin nedskräpning belyser att problematiken är särskilt stor på
västkusten, förslagen om extra finansiering handlar dock endast om Bohuslän.
Länsstyrelsen vill lyfta fram att nedskräpning är ett stort problem även i Halland,
framför allt i norra delen. En stor del av strandmiljöerna i Halland är skyddade som
naturreservat som enligt rapporten sägs vara särskilt viktiga att hålla fria från
nedskräpning. Länsstyrelsen anser att extra medel till strandstädning behövs på
större del av Västkusten, inte enbart på Bohuskusten även om Länsstyrelsen
instämmer i att största delen av medlen för strandstädning bör riktas till de områden
där problemet är störst.
Gällande finansieringen så är Naturvårdsverkets slutsats att den kan ske genom
befintliga statliga anslag. Länsstyrelsen ser positivt på ett särskilt stöd för
strandstädning som är sökbart för kommunerna men vill understryka att detta stöd
bör vara sökbart för fler västkustkommuner. En avvägning behöver också göras
gentemot andra åtgärder som finansieras via dessa befintliga anslag.
En dimension som saknas i rapporten är problematiken med mikroskräp i vatten.
Det som börjar som synligt plastskräp blir i slutändan mikroplast i havet, något som
uppmärksammats allt mer.
Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Lena Sommestad.
Miljömålssamordnare Marie-Helene Bergstrand har varit föredragande.
Detta yttrande har signerats digitalt, därför saknas namnunderskrifter.
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