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Tekniska nämnden

0370-678000

Nedskräpning av allmän platsmark
Allmän platsmark är all mark som allmänheten har tillträde till och här råder
det enligt lag förbud mot nedskräpning (Miljöbalken 15 kap. § 26).
Det som räknas som nedskräpning kan vara allt från vedupplag, komposter,
byggmaterial, bilar, husvagnar, släpkärror, båtar samt annat material som
förvaras utanför den egna tomten.

Träbalkar i skogen.

Grushög i naturen.

Allemansrätten- naturen är till för alla
Naturen finns till för alla enligt allemansrätten som också har stöd i
grundlagen (2 kap. § 15 regeringsformen).
När allmän platsmark används för diverse upplag så kan området lätt
uppfattas som ovårdat och otillgängligt. Det blir också svårt för kommunens
personal att komma åt för att sköta marken om det ligger material i vägen.
Vad kan du som fastighetsägare göra?
 Se till att inte förvara någonting utanför din egen tomt.
 Släng inte växtavfall i naturen. Det kan ändra markförhållanden och
leda till spridning av invasiva arter som är ett hot mot den biologiska
mångfalden.
Tekniska nämnden vill därmed med detta brev anmoda er att omedelbart
avlägsna eventuellt material från den kommunala marken samt att återställa
den till ursprungligt skick senast 2020-XX-XX. Om detta inte har skett
inom angiven tid förbehåller vi oss rätten att polisanmäla nedskräpningen
och ta bort den olovliga anläggningen.
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Upplagd båt vid strandkant.

Säckar med skräp på naturmark.

Enligt miljöbalken 29 kap. § 7 kan den som med uppsåt eller av
oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde
eller insyn till dömas för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år.
Bryggor och pumpar
Bor du nära ett vattendrag vill vi även påminna att om du tänker installera
en pump för att ta ut vatten från t.ex. en sjö så räknas det som
vattenverksamhet. Det innebär att du är skyldig att anmäla och ansöka om
tillstånd för detta hos länsstyrelsen. Ha även i åtanke att det är förbjudet att
gräva ner rör eller annat på kommunal mark.
Uppförande av bryggor kan kräva strandskyddsdispens och i vissa fall även
bygglov. Uppförandet kan även innebära vattenverksamhet och måste då,
precis som vattenuttag, anmälas till länsstyrelsen.
Vid frågor, vänligen kontakta tekniska kontoret.
Tel: 0370- 67 80 00
E-post: tekniska@vaggeryd.se
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