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Motion – Förbjud nedskräpning av fimpar och snus
Nedskräpning med fimpar är ett vanligt inslag i stadsbilden, Trelleborg är inget undantag. Enligt Håll
Sverige Rent är cirka 80 procent av allt skräp i stadsmiljöer tobaksrelaterat. En fimp som slängs i
naturen bryts ner till mikroplaster på mellan 1 - 5 år och sen tar det ytterligare cirka 100 år för att
denna mikroplast ska brytas ner. Förutom att skräp påverkar miljön kostar nedskräpning pengar.
Ligger det fimpar på marken ökar också risken att där också hamnar annat skräp. Fimpar och snus på
marken ger en oattraktiv närmiljö.
Enligt gällande lagstiftning omfattas fimpar av förbud mot nedskräpning, dock utfärdas ingen bot.
Om de lokala ordningsföreskrifterna revideras i syfte att förtydliga rådande förbud, skulle det
sannolikt bidra till ökad medvetenhet om att fimpar omfattas av gällande lagstiftning.
Idag står det i de lokala ordningsföreskrifterna i Trelleborgs kommun till exempel att hundägare eller
vårdare ska plocka upp efter sina hundar (§20). Men det framgår inte att nedskräpning med fimpar
och snus är förbjudet.
Senast de lokala ordningsföreskrifterna ändrades var år 2012. Kommunstyrelsen i Trelleborg
beslutade den 18 juni 2019 att omarbeta nuvarande lokala ordningsföreskrifter i syfte att tydliggöra
att förbud råder mot nedskräpning med fimpar och snus, men detta är ännu inte gjort.
Att revidera de lokala ordningsföreskrifterna är sannolikt ett litet steg i rätt riktning. För att nå längre
tog kommunstyrelsen den 18 juni 2018 även beslutet att möjligheten att utfärda böter vid
nedskräpning med fimpar och snus skulle utredas.
Trelleborg har flera gånger sen det beslutet togs uppmärksammats nationellt som den första
kommunen som tar tag i fimpfrågan. Senast den 12 september 2019 skriver tidningen Ny Teknik
följande: ”I Sverige är det olagligt att skräpa ner. Men fimpar är undantagna. Utom i Trelleborg. Där
kan man från och med i år få böter om man kastar fimpar eller snus på gatan.” Även Expressen,
Aftonbladet, SVT, Sydsvenskan, Enköpingsposten, Norrbottens kuriren, Motala Vadstena tidning med
flera har lyft att det kostar att skräpa ner med fimpar i Trelleborg.
Förra året svarade 93 procent i en sifo-undersökning att de tyckte att cigarettfimpen ska innefattas i
nedskräpningsboten. Trelleborg har allt att vinna på att utmana fimparna och snuset som ligger
slängt på marken och förtjäna det positiva rampljus Trelleborg fått tack vare att vi går före i
fimpfrågan.
Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige att besluta
Med hänvisning till ovanstående:
att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en omarbetad lokal ordningsföreskrift där det
tydliggörs att förbud råder mot nedskräpning med fimpar och snus, för beslut i
kommunfullmäktige innan valborgsmässoafton 2020,
att Trelleborgs kommun inför böter vid nedskräpning med fimpar och snus, och ifall det inte
anses vara juridiskt möjligt, arbetar för en lagändring så att det blir möjligt att bötfälla den
som kastar fimpar eller snus på marken
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