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Klotterpolicy för Norrtälje kommun
Norrtälje ska vara en välskött och trygg kommun där det känns tryggt att vistas och röra sig
alla tider på dygnet.
Ingen form av klotter, olaga affischering eller skadegörelse accepteras i Norrtälje. Detta gäller
alla typer av fastigheter, mark, anläggningar och fordon. Riktlinjer för att hantera klotter i
Norrtälje kommun gäller även Norrtälje kommunhus AB.
Norrtäljes invånare ska uppleva att klotter, nedskräpning och skadegörelse minskar i
kommunen.
Rutiner:
1. Sanering av klotter ska ske inom 48 timmar. Saneringen gäller kommunala fastigheter
och anläggningar, kommunala bolag, företag med avtal eller överenskommelse med
Norrtälje kommun.
2. Allt klotter ska polisanmälas och fotodokumenteras i samband med anmälan.
3. Enligt plan och bygglagen ska såväl byggnadsverk som tomter hållas i vårdat skick.
Vid överträdelse av klotter och skadegörelse på väggar, murar och plank, kan
byggnadsnämnden förelägga fastighetsägaren att sanera.
4. Vid tecknande av markavtal, upphandlingar eller samarbeten ska Klotterpolicyn för
Norrtälje kommuns följas. Om den inte följs har Norrtälje Kommun rätt att sanera och
fakturera den berörda.
5. Alla inhyrda objekt exempel byggbodar och containers ska vara sanerade innan de
kommer till Norrtälje kommun.
6. Norrtälje kommun ska inte medverka i eller stödja verksamheter och evenemang som
inte tar avstånd från klotter och skadegörelse.
7. Norrtälje kommun ska tillsammans med polis arbeta brottsförebyggande mot klotter och
skadegörelse.
8. Norrtälje kommun ska bedriva ett kontinuerligt attitydsprogram till elever och föräldrar
för att öka möjligheten för barn och ungdomar att utvecklas i en miljö som är fri från
riskfaktorer som missbruk och kriminalitet.

9. Nyckelgrupper som arbetar mot klotter och skadegörelse ska kontinuerligt öka sin
kompetens inom området genom ömsesidig information, samverkan, metodutveckling
och utbildning.
10. Alla invånare i Norrtälje kommun och företagare ska få information om Riktlinjer för
hantering av klotter Norrtälje Kommun.
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