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Nedskräpade platser – handläggning inom
kommunen enligt Lag (1998:814) med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
Förslag till beslut
Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:
1. Teknik- och klimatnämnden beslutar att kommunens skyldighet att återställa nedskräpad plats
enligt 4 § Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
(LGS) ska utföras av Gatu- och parkavdelningen.
2. Tillkommande driftskostnader om 300 tkr från och med 2022 inarbetas i mål- och budget
2022-2024.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Det saknas idag beslut om vilken organisation inom kommunen som ska ha ansvaret för att återställa
nedskräpad plats i de fall det konstaterats att kommunen har den skyldigheten. I tjänsteutlåtandet
föreslås att Gatu- och parkavdelningen får detta ansvar.
Tillkommande driftskostnader om 300 tkr från och med 2022 inarbetas i mål- och budget 2022-2024.

Ärendet
Beskrivning
Anmälningar om nedskräpning på platser som inte är allmänna kommer regelbundet in till kommunen.
Slaget av nedskräpning varierar kraftigt. I kommunen är det Byggnadsnämnden genom
Samhällsbyggnadskontoret som med stöd av Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) och Miljöbalken
(1998:808) (MB) ska utöva kommunens tillsynsskyldighet. Kommunen har skyldighet att iordningställa
nedskräpad plats om ansvaret inte kan läggas på annan. Det finns idag i Norrtälje kommun inget
tydligt ställningstagande om vilken organisation som ska ha ansvaret för att fullfölja kommunens
ansvar att iordningställa nedskräpad plats.
Bakgrund
Byggnadsnämnden i en kommun ska med stöd av PBL, Miljöbalken (MB) och Förordning (1998:900)
om tillsyn enligt miljöbalken utöva tillsyn över att bestämmelser i PBL och MB följs. När det gäller
nedskräpning är det första hand fastighetsägaren som är skyldig att rätta till missförhållanden som
uppmärksammats vid en tillsyn. Detta om det inte går att fastställa vem som har skräpat ner. I de fall
där krav inte kan ställas på fastighetsägare eller annan har kommunen skyldighet enligt 4 § Lag

(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (LGS) att på platser där
allmänheten får färdas fritt återställa platsen i sådant skick som med hänsyn till ortsförhållandena,
platsens belägenhet och omständigheterna i övrigt tillgodoser skäliga anspråk.
Hantering i Norrtälje kommun
Anmälningar om nedskräpning på platser som inte är allmänna kommer regelbundet in till kommunen.
Slaget av nedskräpning varierar kraftigt. Samhällsbyggnadskontoret har i kommunen tillsynsansvaret
enligt MB och PBL. Någon nämnvärd aktiv tillsyn förekommer dock inte idag. Tillsynen grundar sig i
huvudsak på anmälningar om nedskräpning som kommer in till kommunen. Liksom vad gäller olagliga
skyltar kan denna ordning ifrågasättas då en kommun sannolikt inte kan avstå från att genomföra
tillsynen. Enligt uppgift är det ett trettiotal ärenden årligen som handläggs av
Samhällsbyggnadskontoret.
När det gäller handläggningen av ärenden som gäller nedskräpning där kommunen enligt LGS har
skyldigheter sker den enligt informella rutiner. Leder tillsynen till att åtgärder för borttagande av
nedskräpningen ska ske genom kommunens försorg enligt LGS har det tidigare skickats föreläggande
om åtgärd till främst Renhållningsavdelningen men även i vissa fall till Gatu- och parkavdelningen.
Efter genomförda dialoger mellan berörda avdelningar har dock beslutats att besluten om
föreläggande fortsättningsvis ska ställas till Gatu- och parkavdelningen.
Förslag till handläggning i Norrtälje kommun
Inom kommunen är det Samhällsbyggnadskontoret som handlägger ärenden som gäller
nedskräpning. I detta ingår att när så är påkallat besluta om att förelägga kommunen att återställa
nedskräpad plats. Med utgångspunkt från att bemyndigandet har sitt stöd i PBL och MB finns inte
något skäl till att föreslå annan ordning i framtiden.
Teknik- och klimatnämnden har idag enligt reglemente uppdraget att fullgöra kommunens uppgifter
enligt LGS. I 4 § regleras att om andra platser utomhus än som avses i 2 § där allmänheten får färdas
fritt har skräpats ned eller annars osnyggats, är kommunen skyldig att återställa platsen i sådant skick
som med hänsyn till ortsförhållandena, platsens belägenhet och omständigheterna i övrigt tillgodoser
skäliga anspråk.
Resulterar tillsynen av Samhällsbyggnadskontoret i föreläggande till kommunen om åtgärd föreslås att
den ställs till Gatu- och parkavdelningen som organisatoriskt ligger under Teknik- och klimatnämnden.
Avdelningen får sedan med utgångspunkt från nedskräpningens karaktär beställa åtgärder från
lämplig utförare.
Några ekonomiska medel finns inte avsatta för borttagning av skräp som kommunen är skyldig att
ordna enligt LGS. Gatu- och parkavdelningen bör därför tilldelas ekonomiska medel för detta. Medlen
ska vara tillräckliga för att förutom handläggningskostnader även täcka kostnader som uppkommer om
tjänster för återställande av nedskräpad plats måste köpas från utomstående. Med utgångspunkt från
uppgift om nuvarande omfattning bedöms kostnaden till 300 tkr/år.
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