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Remiss nedskräpningsmål till Avfallsplan
VafabMiljö är ett kommunalförbund bildat av kommunerna i Västmanlands län
samt Heby och Enköpings kommun. VafabMiljö kommunalförbund har tagit
över ansvaret för den strategiska planeringen av frågor kring avfallshantering
och de uppgifter rörande insamling och behandling av avfall samt den
myndighetsutövning som åligger kommunerna enligt 15 kapitlet Miljöbalken
från medlemskommunerna.
Enligt Miljöbalken 15 kapitlet 41 paragrafen ska det för varje kommun finnas en
renhållningsordning som antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen
består av en avfallsplan och en föreskrift.
En avfallsplan ska enligt Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2017:2 innehålla mål
och åtgärder för att förebygga och begränsa nedskräpning. Då det inte finns en
gemensam vilja hos medlemskommunerna kring mål och åtgärder för
nedskräpning måste kommunen ta fram egna som läggs in i avfallsplanen.
Avfallsplanen planeras att följas upp och revideras 2023
Kommunledningsförvaltningen önskar få in eventuella synpunkter på föreslagna
mål och aktiviteter senast 2020-08-17.

Nedskräpning
De negativa effekterna av nedskräpning är många och täcker hela begreppet
hållbarhet – konsekvenserna är miljömässiga, social och ekonomiska. I arbete
med att minska nedskräpningen är det därför viktigt att ha en helhetssyn.
I ett miljömålsperspektiv berörs framför allt miljökvalitetsmålen God bebyggd
miljö, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Levande sjöar och
vattendrag. Skräpiga miljöer upplevs som otrevliga och otrygga av många
människor. Studier visar att nedskräpande områden lätt hamnar i en negativ
spiral som leder till ytterligare nedskräpning och anda problem som
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skadegörelse. Städningen medför dessutom betydande kostnader för
kommunen och skattebetalarna.
Enköpings kommun har i dagsläget inte dokumenterad vetskap om var i
kommunen nedskräpningen eventuellt är ett problem eller vilken typ av skräp
som är det största problemet (fimpar, glasspapper, flaskor etc). För att kunna
planera olika insatser exempelvis kampanjer måste en kartläggning göras för att
få en ordentlig nuläges bild.
Stiftelsen Håll Sverige rent har tagit fram metoder för skräpmätningar både för
större tätorter, små tätorter, parker, valfritt område och för naturen.

Förslag på mål och aktiviteter
Mål 6.1 Nedskräpningen ska minska med 50 % 2030 jämfört med 2020
Delmål
-

-

Öka antalet skolor och förskolor som är med i Håll Sveriges rents
skräpplockardagar (2019 var 9 skolor/förskolor anmälda).(Ansvariga
förvaltningar KLF och UF)
Presentera en mätbar lägesbild av nedskräpningen i kommunens
tätorter, senast 2022. (Ansvarig förvaltning KLF)
Ta fram och anta en aktivitetsplan för minskad nedskräpning, senast
2023. (Ansvarig förvaltning KLF)

Aktiviteter
-

Genomföra skräpmätningar i offentliga miljöer i kommunens tätorter,
senast 2021. (Ansvariga förvaltningar KLF och SBF)
Genomföra Håll Sveriges rents skräpplockardagar i samarbete med
VafabMiljö. (Ansvarig förvaltning KLF och UF)
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