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Regeringskansliet
Miljö- och energidepartementet
103 33 STOCKHOLM

Handläggare, titel, telefon

Maria Norman, Stadsjurist
011-15 11 13

Åtgärder för minskad nedskräpning
Sammanfattning
Norrköpings kommun är positiv till de föreslagna ändringarna som berör
kommunerna.
Skäl för yttrandet
Naturvårdsverket föreslår att skada på växt- och djurliv och naturmiljön ska
tillmätas större betydelse i lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning (gaturenhållningslagen) samt att det blir ett
förtydligande kring ansvarsfördelning mellan kommun och fastighetsägare
avseende den för allmänheten tillgängliga marken.
Ett förtydligande och förstärkande av gaturenhållningslagen skulle för
byggnads- och miljöskyddsnämnden, i egenskap av tillsynsmyndighet,
innebära att nämnden fick en mer rättssäker och effektivare tillsyn.
Dessutom kan förstärkandet och förtydligandet av lagen generera att både
växt- och djurliv samt människor får en natur som är mer gynnsam och
trivsam att vistas i.
Genom tillägg i gaturenhållningslagen avseende skada på växt- och djurliv
och naturmiljön får tillsynsmyndigheten möjligheter att vidta flera åtgärder
gällande nedskräpning. Även om vissa typer av nedskräpningar (avfall) i sig
inte har någon påverkan för människors trevnad i naturen finns det ändå
stora risker att avfallet ger effekter på växt- och djurliv och naturmiljön
vilket i det långa loppet även påverkar människor som vill vistas i området.
Avfallet kan generera föroreningar och miljögifter som kan påverka växtoch djurliv och naturmiljön under en lång tid och därmed blir naturen
mindre trivsam för människor att vistas i.
Förslaget om förtydliganden i gaturenhållningslagen kring
ansvarsfördelning mellan kommun och fastighetsägare avseende den för
allmänheten tillgängliga marken ger också tillsynsmyndigheten möjligheter
att utföra en mer rättssäker och effektivare tillsyn. Genom lagstöd får
tillsynsmyndigheten möjligheter att fatta beslut om att vidta åtgärder vid
nedskräpning, vilket ger ett mer rättssäkert förfarande. Förtydligandet kan
även medföra att fattade beslut om att vidta åtgärder mot nedskräpning
överklagas i mindre utsträckning och därmed blir tillsynsmyndighetens
arbete mer effektivt.
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Innan föreslagna förändringar genomförs måste de ekonomiska
förutsättningarna utredas.
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