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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta det upprättade yttrandet och översända det som
Skövde kommuns yttrande till Miljö- och energidepartementet.
Bakgrund
Miljö- och energidepartementet har gett Skövde kommun möjlighet att yttra sig över
förslag till förändring av lagstiftning kopplat till en önskan om minskad nedskräpning.
Skövde kommun berörs framförallt av de delar av föreslagna förändringar inom lagen
(1998:814) om gaturenhållning och skyltning. Kommunens ansvar för städning på
allmänt tillgängliga naturområden kommer att öka, vilket får till konsekvens att
kommunens interna ansvarsfördelning måste tydliggöras. Framförallt ifall den
planerade städningsinsatsen som föreslås ska genomföras.
Inriktningen av de föreslagna förändringarna där växter, djur och naturmiljö tillmäts
en större betydelse och ansvaret tydliggörs är positiv.
Kommunstyrelsen ser positivt på att ansvaret för nedskräpning utökas till att även
omfatta skräp som har en negativ påverkan på växter, djur och naturmiljö. Det är även
positivt att ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare, verksamhetsutövare och
kommunen förtydligas.
Skövde kommun ställer sig även bakom förslagen i övriga delar av utredningen.
Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen utreda nedskräpning såsom
nedskräpningsbotens effekt, förändringar av det nationella förebyggande arbetet,
finansiering av marint skräp på stränder samt föreslå ändringar av lagen om
gaturenhållning och skyltning så att den även omfattar naturmiljöer.

Miljö- och energidepartementet har gett Skövde kommun möjlighet att yttra sig över
den redovisning av uppdraget som Naturvårdsverket ställt samman. För Skövde
kommuns vidkommande är det framförallt delarna som berör föreslagna förändringar
av nedskräpningsboten, det nationella påverkansarbetet samt av kommunens ansvar
för nedskräpning styrt av lagen om gaturenhållning och skyltning som är relevanta.
Utredningen föreslår ingen förändring eller utökning av nedskräpningsboten. Skövde
kommun instämmer i utredningens slutsats att även om den ringa nedskräpningen
(exempelvis cigarettfimpar) är vanlig och borde minska så är det inte rimligt att
genomföra en tillräcklig tillsyn ifall en bot eller miljösanktionsavgift införs. Här torde
det vara mer effektivt att lägga resurser på att arbeta med förebyggande
informationsinsatser.
Skövde kommun anser liksom Naturvårdsverket belyser i utredningen att det
nationella påverkansarbetet har fungerande struktur, och att de organisationer som
driver frågorna har upparbetade kanaler och arbetssätt. Beslut har nyligen fattats att
Skövde kommun ska bli en Håll Sverige Rent-kommun. Finansieringen av det
nationella påverkansarbetet är inte något kommunen har synpunkter på.
Vidare föreslår Naturvårdsverkets utredning att lagen om gaturenhållning och
skyltning justeras så att den inte bara omfattar nedskräpning som har en negativ
påverkan på människors hälsa eller trevnad, utan även sådan nedskräpning som har
en negativ påverkan på växter, djur och naturmiljö. Denna utökning av aspekter att ta
hänsyn till vid bedömning av behov av renhållningsåtgärder är något som Skövde
kommun välkomnar. Likaså är Skövde kommun positiv till den ambition om att
förtydliga ansvarsfördelningen mellan kommunen och övriga aktörer som de
förändringar i lagtexten som föreslås i utredningen eftersträvar, liksom förslaget att
lagtexten i sin helhet bör ses över och språkligt moderniseras. När det gäller den del av
föreslagna förändringar som innebär att kommun får det för Skövde kommun inte
några avsevärda konsekvenser. Kommunens tolkning av lagens tidigare lydelse går i
linje med den föreslagna förändringen. Däremot kommer frågan om kommunens
interna ansvarsfördelning att behöva redas ut liksom behovet att eventuellt införa
planerade renhållningsåtgärder på icke detaljplanelagd mark.
Handlingar
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Skickas till
Miljö- och energidepartementet, m.registrator@regeringskansliet.se,
med kopia till malin.johansson@regeringskansliet.se

Sektor samhällsbyggnad
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