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bidrag och projektmedel från företag och myndigheter samt genom
insamling till 90-konto. Håll Sverige Rent är medlem i FRII och
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#1
förord

vd har ordet
Det är onekligen så att skräpet har tagit
plats på den politiska arenan, både i
Sverige och internationellt. Utredningar,
lagförslag och andra initiativ mot
nedskräpningen duggar tätt. Även inom
näringslivet sjuder det av aktivitet –
plasten är under lupp och nu måste
vi tillsammans lösa det ödesdigra
problemet med all plast som
hamnar i våra hav.

Det vi ser är att läckaget av avfall –
alltså skräpet – är något som engagerar
alla. Ingen vill ha skräp, (nästan)
ingen erkänner att de skräpar ner, men
ändå ligger det där på gatan eller i
vattenbrynet. Men jag ser att det är en
förändring på gång. Kanske är det nu
det händer, kanske vi får uppleva en
skräpfri framtid!

Vi på Håll Sverige Rent arbetar dagligen
med frågan. Vi mäter och undersöker,
möts och diskuterar, debatterar och
samverkar. Det kan tyckas vara ett
sisyfosarbete – det kommer nya
generationer hela tiden som behöver lära
sig att inte skräpa ner. Men så tycker inte
vi, och det är med glädje vi möter barn
och unga (och alla andra) som på olika
sätt bidrar till en bättre värld.

Johanna Ragnartz,
VD Håll Sverige Rent
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#2
krönika

Skräpet tillbaks
på agendan
Skräp – ett läckage av avfall
Vem är det egentligen som ska se till
att avfallet hamnar på rätt ställe och
inte ligger och skräpar ner? Frågan kan
verka enkel; det är väl bara att se till att
människor inte skräpar ner. Men tyvärr
hamnar en hel del avfall på fel ställe, och
det har under lång tid inte betraktats
som ett miljöproblem att oroas över. Det
är väl bara att städa upp! Skräpet har
till och med glömts bort när kretsloppet
av produkter och avfall diskuteras. Ett
exempel är avfallshierarkin, som är
utgångspunkten för lagstiftningen och
politiken på avfallsområdet inom EU.
I den finns inte nedskräpning med, trots
att skräp är det allra sämsta som kan
hända med avfallet – att det inte blir
omhändertaget på något vis.
Men nu har miljölarmet om all plast i
havet aktualiserat frågan om skräpet
på ett dramatiskt sätt, vilket lett till
att politikerna agerar för att få stopp
på nedskräpningen av framförallt
plastartiklar för engångsbruk.
Kommunerna har fått ett ansvar

att förebygga nedskräpning och
producenterna har fått ett ansvar att
minska användningen av plastbärkassar.
I Sverige kan producenterna få ansvar
för alla förpackningar som blir till skräp
på stan.

”Skräpet har till och med
glömts bort när kretsloppet
av produkter och avfall
diskuteras.”
Med producent menas företag som
importerar varor, fyller en förpackning
eller säljer en vara. Förpackningarna
det handlar om kan vara allt från godisoch glasspapper till cigarettpaket och
kaffemuggar.
Men hur kunde skräpet hamna i skuggan
på det här viset, och varför har det gjort
come-back? Håll Sverige Rent gör i den
här artikeln en historisk tillbakablick
på skräpet i lagen och ger även en
nulägesbild av det som händer just nu
kring nedskräpningen. Frågan är mycket
aktuell med många aktiviteter på gång
både inom EU och i Sverige.
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Skräpet och lagen
All nedskräpning är förbjuden. Det är
helt solklart. Regeln finns i kapitlet
om avfall i miljöbalken.1 Det är
också straffbart att skräpa ner, den
som skräpar ner kan till och med få
fängelse. I miljöbalken finns också
regler om ansvar för den som ”innehar
ett avfall”, om producenternas ansvar
och om kommunernas ansvar för
att hushållsavfall ”återvinns eller
bortskaffas”. I en annan lag finns det
regler om att kommunerna ska städa.

Skräpet utanför avfallslagstiftningen
Hela systemet med att kommunerna
hämtar avfall från hushållen; den
kommunala renhållningslagstiftningen,
handlade från början om att förebygga
den tilltagande nedskräpningen
och att regeringen ville ”tillgodose
medborgarnas krav på service och
god miljö”. Då inkluderades även
kommunernas skyldighet att städa,
gaturenhållningen, i samma lag. Så är
det inte idag.

Produkter blir avfall som ska
återanvändas eller återvinnas
i ett kretslopp. Men systemet
läcker.

Kommunernas skyldighet att
samla in och ta hand om avfall från
hushållen, renhållningsskyldighet
för hushållsavfallet, regleras idag
i miljöbalken. Men reglerna kring
kommunens skyldighet att städa upp
skräp, gaturenhållningsskyldigheten,2
ryms inte bland miljöreglerna utan har
istället fått en egen lag. Anledningen
var att städreglerna av ”systematiska
skäl” inte fick plats i den nya miljöbalken

Folk skräpar ner och ibland hamnar
avfall på fel plats av olika anledningar,
vi tappar det eller det blåser bort från
överfulla papperskorgar. En del av detta
skräp hamnar i sjöar, vattendrag och i
havet. Och där är det ingen som städar.
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när den togs fram på 90-talet. Det är
lite märkligt, eftersom kommunens
ansvar för hushållsavfallet helt och
hållet grundar sig i problemet med den
ökande nedskräpningen på 70-talet.
Idag handlar lagstiftningen främst om
att minska och återvinna avfallet från
hushållen.
Att reglerna om att städa upp skräp
hamnade utanför miljöbalken tyder
på att nedskräpning i sig inte riktigt
betraktades som ett miljöproblem på
90-talet. Kanske skickade det här också
signaler till kommunerna att skräp inte
är ett avfall.
Inte heller producenterna av
förpackningar har haft något fokus på
att ta hand om de förpackningar som
ofta blir skräp på gator, torg eller
i naturen.

Ett av syftena med förordningen
om producenternas ansvar för
förpackningar är att de ska ta ansvar för
dessa när de blir avfall. De ska arbeta
förebyggande så att förpackningarna är
återanvändnings- och återvinningsbara
och samtidigt se till att det finns ett
insamlingssystem för förpackningarna.
Att förebygga eller åtgärda
nedskräpningen har inte varit i fokus,
varken för producenter eller politiker,
förutom när det gäller de flaskor och
burkar som omfattas av pant. Hela
pantsystemet togs fram bland annat
för att motverka nedskräpning. Men
det här var innan take-away-kulturens
snabba tillväxt, den återigen tilltagande
nedskräpningen och uppmärksamheten
kring plastens spridning i haven.
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Nu är skräpet på väg in i den svenska
avfallslagstiftningen igen. Förra
året fick kommunerna ett ansvar att
förebygga och begränsa nedskräpningen
i föreskrifterna om kommunala
avfallsplaner. I vägledningen till
föreskriften nämns förpackningar
som ett av de avfall som kan bli till
skräp på gator och torg och i naturen
och som kommunerna ska arbeta
förebyggande med, trots att det
alltså finns ett producentansvar för
förpackningsavfallet. Men regeringen
har tagit fram ett förslag, som innebär
att producenterna ska ta ansvar för
det förpackningsavfall som uppstår i
stadsmiljön på gator, torg och på andra
platser där det vistas ett stort antal
personer, som till exempel badplatser
(förslaget var ute på remiss när detta
skrevs i april 2018).3
Samtidigt har regler om att minska
antalet plastbärkassar (som är en
förpackning) kommit, utifrån nya EUregler. 4 Dessa regler har tagits fram
eftersom den stora användningen av
plastbärkassar bland annat leder till
nedskräpning. I den plaststrategi som
EU nyligen har beslutat om, sägs att
det förmodligen även kommer nya
regler för att begränsa användningen
av plastartiklar för engångsbruk, för att
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förebygga plastavfall och nedskräpning.5
EU vill då använda samma modell som
för plastkassarna – alltså att lägga
ansvaret på producenterna, som är både
de som tillverkar plastkassar och de som
säljer dem.
Dessutom pågår en revidering av EU:s
avfallsdirektiv, där förslag om åtgärder
mot nedskräpning lyfts upp på en rad
ställen.

”Nu är skräpet på väg in
i den svenska avfallslagstiftningen igen.”
I Sverige pågår just nu en utredning
om möjligheterna att minska de
negativa miljöeffekterna av plast6, och
Naturvårdsverket har fått i uppdrag att
föreslå nya styrmedel för att minska de
negativa effekterna på marin miljö till
följd av nedskräpning av plastavfall.7
Förhoppningsvis leder alla dessa
aktiviteter och åtgärder till att skräpet
blir betraktat som den resurs den är och
att det försvinner från våra städer och
vår natur.

#3
FAKTA
OM
SKRÄP

Vad tycker folk om
nedskräpningen
Att befolkningen i Sverige upplever
nedskräpning som ett problem är
mycket tydligt. Nästan alla, nio av
tio personer, svarar ja på frågan om
nedskräpning är ett problem generellt i
samhället.8
Sju av tio tycker att nedskräpning är
ett problem på trottoarer, gator och i
parker, vilket är en ökning med fem
procentenheter sedan förra mätningen
2015.9 När det gäller plast i havet svarar
nästan åtta av tio (76 procent) att det är
ett mycket stort problem. I Sifoundersökningen ställdes frågor om:
skräp på stränder, skräp i havet och
plast i havet. 10
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Många tycker också att nedskräpningen
har ökat, fler än hälften av svenska
befolkningen tycker att nedskräpningen
har ökat generellt i samhället.11
Skräpigast är det vid återvinningsstationer, längs bilvägar och på gator
och torg, enligt en undersökning där
människor själv får skatta var man
tycker att det är skräpigt.12 Många tycker
också att nedskräpningen har ökat i den
egna kommunen.13
Samtidigt ökar vår konsumtion av
snabbmat. Vi äter och dricker allt mer
”on-the-go”, och den maten och drycken
kommer ofta i engångsförpackningar.
Mycket av det skräp som hittas i våra
skräpmätningar är just förpackningar
från den typen av konsumtion.14

Upplever du att nedskräpning
generellt i samhället är ett problem idag?

6%

Nej, inget problem

1%
Vet ej

41%

52%

Ja, i viss grad
ett problem

Ja, i hög grad

Figur 1 - Nio av tio svarar “Ja” på frågan om nedskräpning är ett problem. Novus och Håll Sverige Rent 2018.

Ökad konsumtion på caféer och snabbmatsrestauranger

5000

Mkr

Den ökade
konsumtionen på
caféer och snabbmatsrestauranger

4000

3000

År
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2016

Figur 2 - Enligt SCB:s restaurangindex har konsumtionen hos caféer och snabbmatsrestauranger ökat
med 1000 mkr på 9 år.
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Upplever du att nedskräpning generellt i samhället
har ökat eller minskat?

13%

5%

Vet ej

har minskat

55%
har ökat
27%

är oförändrat

Figur 3 - Fler än hälften upplever att nedskräpningen har ökat i samhället.
Novus och Håll Sverige Rent 2018.

Nedskräpningen har ökat i min kommun det senaste året
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Figur 4 - Kundundersökning Svensk Avfallshantering 2016 - 2017. Undersökningen genomfördes i ca 60 kommuner.
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Figur 5 - Kundundersökning Svensk Avfallshantering 2016 - 2017. Undersökningen genomfördes i ca 60 kommuner.

Men det är få som uppger att de skräpar
ner. Enligt en undersökning som Håll
Sverige Rent genomfört är det bara sex
procent15 som säger att de skräpar ner
någon enstaka gång i månaden eller
oftare. Det finns också en tendens att
människor skyller på andra – att det
är någon annan som skräpar ner. Det
visar en undersökning av konversationer
om nedskräpning i sociala medier.
Och när någon skräpar ner uppger
de att det oftast är för att skräpet
är komposterbart. En annan vanlig
anledning är att det saknas papperskorg.
Skräp i havet är något som oroar
människor i mycket hög grad, och
plasten oroar mer än något annat.

Nästan alla svenskar, 97 procent, tycker
att plast i havet är ett problem, enligt
en Sifoundersökning som genomfördes
i augusti 2017. Nästan åtta av tio svarar
att plast i havet är ett mycket stort
problem.
Är plast i havet ett problem?
1%

Ett mycket
stort problem

76 %

97 % tycker att
plast i havet är
ett problem.
Ett problem

21 %

Inte alls
ett problem
1%

Tveksam, vet ej
2%

Figur 6 - Allmänhetens uppfattning om marint skräp. SIFO 2017.
Siffrorna är avrundade.
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Vad är orsaken till att
du skräpar ner?
Orka!

Att skräpet är komposterbart

41%

Av slöhet

15%
Annat!

Att det inte finns någon papperskorg

Annat

Att papperskorgen är full

6%

18%

39%

Jag tycker att det jag slänger
inte räknas som skräp

22%

Att det redan är nedskräpat

3%

Figur 7 - Tilläggsfrågor till SCB:s medborgarundersökning, 2017.17 Flera svarsalternativ kunde väljas.
Illustration: Johnny Dyrander
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Foto: shutterstock.com/alicja neumiler

Skräpet i haven
Den marina nedskräpningen är ett
mycket stort miljöproblem. Mellan 4,8
och 12,7 miljoner ton plastavfall och
plastskräp från land beräknas hamna
i havet varje år.18 Det betyder att upp
mot fem procent av det plastavfall som
årligen genereras på jorden hamnar i
havet!
Plasten dominerar på stränderna
Plastskräp som hamnat i havet
försvinner inte. Stora plastskräp
fragmenteras till mindre och mindre
bitar och blir så småningom till så kallad
mikroplast, som finns kvar i haven i
hundratals, kanske tusentals, år.

För marina djur och fåglar är små bitar
av plast den farligaste typen av skräp
eftersom de kan missta skräpet för
mat. Större skräp utgör också en fara,
eftersom de kan trassla in sig i det.
Mycket av det skräp som finns i haven
kommer från landbaserade källor.

Plastskräpet dominerar på
stränder längs den svenska
ost- och sydkusten.19
Sju av tio skräpkategorier på tio-itopplistan från skräpmätningar på
stränder år 2017 är av materialet plast.
På första plats finns plastfragment, följt
av fimpar, plastpåsar och förpackningar
från godis, glass och snabbmat.

17

Foto: shutterstock.com/David J Martin

Håll Sverige Rents mätningar tyder
på att det mesta av skräpet i Östersjön
kommer från landbaserade källor, vilket
också är den generella bilden av skräpet
i Östersjön och den vedertagna bilden av
skräp i havet globalt sett. Jämfört med
år 2015 har antalet skräp av materialet
plast ökat från 63 procent till 70 procent
år 2017.
På tredje plats i listan hamnar plastpåsar.
Under 2017 hittades i medeltal drygt sex
plastpåsar per 100 meter strand, vilket
innebär en plastpåse per 16:e meter.
Det kan jämföras med året innan, då vi
hittade en plastpåse per 38 meter strand.
Tio-i-topp Kattegatt, Öresund, Östersjön

1. Övrig
plast

7. Plast:
Presenning
(vävt tyg eller
vävd plast,
krympfilm)

3. Plastpåsar

4. Plast:
Godis- /
glasspapper,
snabbmatsbehållare

5. Plast: Knivar,
gafflar, skedar,
sugrör, omrörare
(bestick)

8. Övrig
papper och
kartong

9. Metall:
Kapsyler, lock
och burkringar

10. Kartong

Figur 8 - Tio-i-topplistan för mätningar på tio stränder i Kattegatt, Öresund och Östersjön 2017.
Mätningarna genomförs av Håll Sverige Rent på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.
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6. Plast:
Kapsyler och
flasklock

2. Plast:
Cigaretter,
fimpar och
filter

Kattegatt, Öresund och Östersjön

Plast: 69.7%
Papper/Well: 7.9%
Metall: 6.1%
Trä: 3.0%
Textil/kläder: 3.0%
Frigolit: 2.7%
Keramik/porslin: 2.5%
Annat: 1.8%
Organiskt: 1.6%
Gummi: 1.6%

Figur 9 - Figuren visar fördelningen av olika skräpmaterial som hittades på stränder i Kattegatt,
Öresund och Östersjön under 2017. Den största andelen är plast (70 %).
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Figur 10 - Medelvärden av antal skräp på stränder per år i Kattegatt, Öresund och Östersjön. Fimpar är särskilt markerade
eftersom det är ett så vanligt skräp på dessa stränder. Resultaten visar på en ökande trend av antal skräp sedan 2015, medan
antalet fimpar visar en nedåtgående trend sen starten för mätningarna 2012.
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Antal påsar på stranden

25 640
skräp per 100 m strand

16 m

Figur 11 - Om du vandrar på en fiktiv strand kommer du att stöta på en plastpåse var 16:e meter.
Illustration: Johnny Dyrander

Det var främst på en oexploaterad strand
på västra Skånes kust som det hittades
många plastpåsar. I mätningarna
inkluderas alla typer av påsar i plast
– allt från fryspåsar, brödpåsar till
bärkassar och mindre säckar.
Figur 9 visar fördelningen av olika
material på skräpet som hittades på
stränder i Kattegatt, Öresund och
Östersjön under 2017. Den största
andelen är plast (70 %).
Den totala skräpmängden har ökat något,
från 104 skräp år 2016 till 117 skräp per
100 meter strand år 2017. Ökningen
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förklaras genom en markant ökning av
skräp på en specifik strand. De övriga
strändernas skräpmängder varierar något
mellan åren, men visar inga entydiga
trender på upp- eller nedgångar.
Håll Sverige Rents skräpmätningar
görs både på oexploaterade stränder
och stränder som är stadsnära, och
säsongsvariationerna är som förväntat:
Högst antal skräp på sommaren på
stadsnära stränder när folk har varit
och badat, och högst antal skräp på
oexploaterade stränder på våren då
skräpet ackumulerats under höstens
och vinterns stormar.

Tio-i-topp plastskräp på stränder
40
33,4

30

26

20

10

6,43

1,89

1,03

0,83

Cellplast/frigolit

Flaskor < 2 l

2,5

Plastrep

3,1

Presenning

4,17

Plastkapsyler och su…

4,53

0
Plastbestick och sugrör

Snabbmatbehållare, …

Plastpåsar

Cigarettfimpar

Övrigt

Figur 12 - De vanligaste plastskräpen som hittades på stränderna runt Kattegatt, Öresund och Östersjön 2017.

Stor ökning av plast på strand
Det totala antalet plastföremål har ökat
från 44 skräpföremål år 2015 till 89
skräpföremål per 100 meter strand år
2017. Det är en ökning med över 100
procent. Dock är det troligt att det är en
specifik strand som står för den generella
ökningen totalt sett.
Figuren ovan visar tio-i-topp av
plastskräp som hittades på stränder runt
Kattegatt, Öresund och Östersjön i Håll
Sverige Rents undersökning under 2017.
Det allra vanligaste skräpet består av
plastbitar som inte går att identifiera.

Plockanalys efter Nordiska
Kusträddardagen
På en strand utmed Bohuskusten
mättes hela 25 640 skräpföremål
per 100 meter strand under våren
2017. Håll Sverige Rent var på en
skräpplockningsexpedition, och
plockade då skräp på en strand som
vid första anblick såg ganska ren ut.
Skräpet som samlades in skickades
på plockanalys, och det vanligaste
skräpet var plastbitar eller fragment av
plast, följt av fragmenterade rep och
plastförpackningar.
Ballonger var också ett vanligt skräp på
stranden – hela 37 ballonger hittades på
en sträcka av 10 meter.
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Plockanalys

Ovanliga skräp hittade vid 25
olika skräpdyk

1.

Plastbitar +
fragment som inte
går att identifiera
1418 st

2.

Brandsläckare

Säng

Körkort

Longboard

Fisklinor och rep
(fragmenterade)
772 st

3.

Plastförpackningar,
korkar och lock
231 st

Resultatet från en plockanalys av skräp från en
strand utanför Strömstad. Skräpet plockades under
Nordiska Kusträddardagen 2017.

Ballonger räknas som ett av de farligaste
skräpen för marina djur, eftersom de
ofta trasslar in sig i dessa samt misstar
ballongerna för mat.
I samband med förra vårens Nordiska
Kusträddardag gjordes liknande
mätningar av skräp på stränder i
Norge, Danmark, Island och Finland.
Undersökningen visade inte på så
stora skillnader mellan Sverige och de
övriga länderna, det var ungefär lika
mycket konsumentrelaterat skräp som
fiskerelaterat. Finland skiljde sig dock en
del från de övriga länderna med fimpar
som vanligaste skräpkategori.
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Trehjuling

Gevär

Danmark, Island och Sveriges vanligaste
skräp var oidentifierbara bitar av plast,
och Norges var cellplast/frigolit.
Skräpdykets dag
Under Skräpdykets dag i Lysekil hösten
2017 samlade dykare in hela 600
kilo skräp under en timmes dyk. De
vanligaste skräpmaterialen under dyket
var dryckesförpackningar av metall och
glas.
Under sommaren 2017 gjordes omkring
25 dyk då dykare rapporterade in vad
de hittat under ytan. Det var mycket
konstigt skräp som gömde sig därnere,
bland annat en säng och ett gevär.

Skräp från land blir skräp i haven. I EU-projektet BLASTIC gjordes en testmätning
i Maren (Södertälje kanal) som mynnar ut i Östersjön.20 Under en vecka fastnade 378 skräp.
Illustration: Johnny Dyrander

Vattenburet skräp
Det finns inte så många studier om skräp
som hamnat i rinnande vatten eller om
hur det hamnat där. Dock pågår projekt
där vi försöker ta reda på detta. Bland
annat har projektet BLASTIC utvecklat
en metod där bommar, med nät under,
fångar upp skräp i rinnande vatten.
Under en testmätning i sjön Maren, som
är ett biflöde till Södertälje kanal som i
sin tur mynnar ut i Östersjön, fastnade
378 skräp under en vecka. Det mesta
av skräpet var cigarettfimpar, följt av
oidentifierbar mjukplast. På tredje plats
kom förpackningar för chips, godis och
dylikt.

Mätningen visar att det inte är någon
tvekan om att skräpet i stan till slut kan
hamna i havet, där det sönderdelas till
plastfragment. Det är också intressant
att de vanligaste skräpen i Maren
överensstämmer ganska bra med listan
för skräp på stadsnära stränder.

”Mätningen visar att det
inte är någon tvekan om
att skräpet i stan till slut
kan hamna i havet”
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Kommuner som mätt skräp i Sverige

Luleå

umeå

gävle
hofors
uppsala
enköping
solna
säffle eskilstuna
stockholm
nacka
södertälje
karlskoga
örebro
nyköping
åmål
norrköping
linköping
trollhättan
borås
göteborg
jönköping
kungsbacka
västerås

ljungby

kävlinge
lund
lomma
malmö
vellinge
skurup
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kristianstad
sjöbo
ystad

Foto: shutterstock.com/ connel

Skräpet i staden
Skräp är ett avfall på villovägar och som
medför många negativa konsekvenser
– framförallt de skräp som har lång
hållbarhet som till exempel plast.
Förutom att skräp är fult, störande och
skadar djur och natur finns det stora
kostnader relaterade till nedskräpningen.
Vi vet att skräp föder skräp och att
nedskräpade miljöer upplevs som
otrygga. Dessutom vet vi att skräp av
plast tar oerhört lång tid innan det
försvinner från miljön, om det någonsin
gör det.
Trots att fler än hälften av alla människor
i Sverige tycker att nedskräpningen
har ökat visar skräpmätningar att den
faktiskt har minskat i 7 av 13 större
tätorter där kommuner mätte skräp

under 2017. De kommuner som mäter
skräp brukar också arbeta förebyggande
mot nedskräpning, vilket kan vara en
förklaring till minskningen. Under 2017
mätte 18 kommuner runt om i Sverige
skräp i olika typer av områden, som
större tätorter, mindre tätorter och
parker. Det är svårt att dra en säker
slutsats om skräpets utveckling med det
kunskapsunderlag som finns.
Större tätorter
Det finns i snitt fem skräp per tio
kvadratmeter i de städer som mäter
skräp. Tänk dig att du promenerar
längs en fiktiv trottoar som är två meter
bred och 100 meter lång. Du skulle då
enligt mätresultaten stöta på drygt 100
skräpföremål under din promenad.
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Fiktiv trottoar 100 m

Figur 13 - Om du skulle promenera på en trottoar som är 100 meter lång skulle du enligt våra mätresultat
stöta på 103 skräp fördelat på dessa fraktioner. Illustration: Johnny Dyrander

Tuggummin särredovisas eftersom det
är svårt att veta om det är ett tuggummi
som slängts nyligen eller om det är en
fläck efter ett gammalt tuggummi.
Tillsammans har de kommuner som
mätt skräp räknat 71 864 skräpföremål
(inklusive tuggummi) under mätningarna
förra året. Mätningarna i större tätorter

sker på en fem meter lång sträcka
av varierande bredd utifrån 200
slumpmässigt valda koordinatpunkter,
som kan hamna på trottoarer samt gångoch cykelbanor. 2017 var snittet för en
mätyta i större tätorter 17 kvadratmeter.
Varje punkt kan omfatta två mätytor,
en på varje sida av vägen. Metoden är
framtagen av Statistiska centralbyrån

I de kommuner som mätt skräpet under 2017 har man sammanlagt räknat 71.864 olika skräp.
Illustration: Johnny Dyrander
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Skräpfraktioner i stadsmiljö 2017

Fimp: 63.2%
Snus: 15.4%
Plast: 7.4%
Papper/kartong: 7.0%
Annat: 2.6%
Metall: 1.6%
Organiskt: 1.4%
Glas: 1.3%

Figur 14 - Fördelning av skräp för deltagande större tätorter 2017, Håll Sverige Rent och Statistiska centralbyrån.

Skräpfraktioner i stadsmiljö 2017 exkl fimp och snus
Metall: 6.1%
Organiskt: 1.6%
Annat: 1.8%
Papper/Well: 7.9%
Plast: 69.7%
Gummi: 1.6%
Trä: 3.0%

Plast: 34.2%
Papper/kartong: 34.2%
Annat: 11.7%
Metall: 7.2%
Glas: 6.3%
Organiskt: 6.3%

Figur 15 - Fördelning av skräp exklusive fimp och snus för deltagande större tätorter 2017,
Håll Sverige Rent och Statistiska centralbyrån.
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Fördelning inom kategori plast

Plast övrigt: 54.0%
Godis-/snacks-/glassförpackning: 25.9%
Mat-/dryckesförpackning, mugg: 6.7%
Cellofan från cigarettpaket: 6.6%
Plastpåse: 4.1%
Snusdosa: 1.8%
Plastflaska, pant: 0.9%

Figur 16 - Fördelning inom kategorin plast för deltagande större tätorter 2017,
Håll Sverige Rent och Statistiska centralbyrån.

Fördelning inom kategori papper/kartong

Papper/kartong övrigt: 68.4%
Godis-/snacks-/glassförpackning: 13.0%
Mat-/dryckesförpackning, mugg: 5.8%
Tidning/trycksak: 5.2%
Cigarettpaket: 4.2%
Skyddspapper från cigarettpaket: 3.5%

Figur 17 - Fördelning inom kategorin papper/kartong för deltagande större tätorter 2017,
Håll Sverige Rent och Statistiska centralbyrån.
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Antal skräp per 10m2 i stadsmiljö
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Figur 18 - Utveckling snittresultat för deltagande större tätorter 2009-2017. De tätorter som mäter skräp varierar från år till år.

tillsammans med Håll Sverige Rent.
Fimpar är fortfarande det vanligaste
skräpet, de står för 63 procent av
allt skräp i de större tätorterna.
Tobaksrelaterade produkter som fimpar,
snus och cigarettförpackningar står
för 80 procent av skräpet i de större
tätorterna.
Om fimpar och snus exkluderas från
statistiken dominerar istället plast och
papper/kartong. Glas är ett ganska
sällsynt skräp, liksom metall och
organiskt skräp som bananskal och
äppelskrutt. Det är intressant, eftersom
de som slänger skräp uppger att
det oftast handlar om att skräpet är
komposterbart. Kanske slänger de det
komposterbara skräpet i en buske istället
för på trottoaren?

Inom materialet plast kan vidare
kategoriseringar göras. Den största
andelen är dock plastskräp som inte gick
att identifiera (54 procent) inom någon
av de övriga kategorierna. Förmodligen
beror det på att de stora skräpföremålen
städas bort i stadsmiljön, och kvar blir
fragment av större skräp som inte går att
identifiera. Den näst största kategorin
inom plast är förpackningar från godis,
glass och snacks.
Även när det gäller kategorin
papper/kartong är förpackningar
från godis, glass och snacks det näst
vanligaste skräpet, efter sådant skräp
som inte går att identifiera eller som inte
finns angivet som en kategori.
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Upplevd skräpsituation i större tätorter

Figur 19 - Upplevd skräpsituation i deltagande större tätorter 2017, Håll Sverige Rent och Statistiska centralbyrån.
Illustration: Johnny Dyrander

Totalt mätte 13 kommuner skräp i
större tätorter 2017. I sju av dessa
minskade nedskräpningen, i fyra
har nedskräpningen ökat och för två
kommuner var det första gången som
skräpet mättes. Totalt sett minskade
skräpmängderna i de städer som mätte.
Förhoppningsvis är uppgången de
tidigare två åren en avvikelse i en
långsiktig trend. De kommuner som
genomför skräpmätningar arbetar också
ofta aktivt med förebyggande åtgärder
mot nedskräpning, vilket kan vara en
bidragande orsak till minskningen.
De som mäter skräp uppskattar också
den upplevda nedskräpningen när de är
ute och mäter.
Under 2017 upplevdes cirka 53 procent
av ytorna i de större städerna som
nedskräpade.
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Det är en minskning jämfört med 2016,
då upplevelsen var att 68 procent av
ytorna var nedskräpade.

Tobaksrelaterade
produkter som
fimpar, snus och
cigarettförpackningar
står för 80 procent
av skräpet i de större
tätorterna.
Mindre tätorter
I mindre tätorter utgör plastskräpet en
större andel än i större tätorter. Men
även här är fimparna den dominerande
skräpkategorin. Snittet i mindre tätorter
är 2,61 skräp per 10 m2. Skräpet mäts
med olika metoder i olika typer av
områden.

Foto: Vellinge kommun

Vellinges lyckade fimpkampanj
I Vellinge har fimparna nästan försvunnit
från ett centralt torg i stan. Från att det
fanns nästan fem skräpföremål per 10 m2
(mest fimpar) år 2016 mättes bara 0,76
skräp per 10 m2 år 2017. En förklaring är
att kommunen drivit en kampanj för att
minska nedskräpningen av fimpar, snus
och tuggummi.

Kommunen använde framförallt nudging
för att få medborgarna att sluta skräpa
ner. Kommunen ställde ut stora modeller
på fimpar på de papperskorgar som hade
askkopp och de målade fotsteg så att de
ledde till papperskorgar och askkoppar.
Dessutom delade de ut ”fimpburkar”,
som rökare kunde fimpa i, där cigaretter
säljs. De som arbetade i affären fick
också information om burkarna och en
enklare informationsskylt togs fram till
kunderna.
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Det är nästintill omöjligt att hitta en plats i park där du kan lägga ut en picknickfilt utan att det finns något skräp där.
Illustration: Johnny Dyrander

Skräpmätning i parkmiljö
I de parker som mätte skräp 2017 var 0,5
plastskräpet lika vanligt som fimpar, till
skillnad från mätningar på andra ställen0,4
i städerna. Och det finns skräp överallt.
Baserat på de mätningar som gjorts är 0,3
sannolikheten för att du ska kunna bre
ut din picknickfilt i en fiktiv park och ha
0,2
det skräpfritt under filten samt en meter
runtomkring bara tre procent.21
0,1

Plast

Fimpar

0,0
Figur 20 - Plastskräp och fimpar är lika vanligt
förekommande i parker.
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Ute i naturen och
längs med vägar
Det saknas data för att uppskatta hur
mycket skräp som slängs i skog och
mark. Det vi vet är att många markägare
upplever att nedskräpning är ett problem.
Nio av tio av tillfrågade markägare med
stora ägor uppger att nedskräpning
är ett problem.22 Nedskräpning är
också det vanligaste problemet i de fall
markägarna upplever att allmänheten
har orsakat besvär på deras marker.
Det handlar både om nedskräpning
av konsumentförpackningar och om
dumpning av större skräpföremål.

Vanligaste mindre skräpföremålen
i naturen enligt markägarna:
• Mat-/dryckesförpackning/mugg
• Plastpåse/plast övrigt
• Läsk/ölburk
• Godis-/snacks-/glassförpackning
• Cigarettfimp
Vanligaste större skräpföremålen
i naturen enligt markägarna:
• Bildelar
• Hushållsavfall
• Byggavfall
• Sopsäckar
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Vilka typer av skräp upplever du är vanligast förekommande
längs större vägar utanför tätorter?

Exempel på annan typ av skräp:
Kemiska restprodukter
Fimpar
Engångsgrillar
Snus

Figur 21 - Allmänhetsundersökning: nedskräpning i vägnätet. Håll Sverige Rent och Novus 2018.

Även i fjällområden finns det skräp. I en
pilotmätning av skräp som Håll Sverige
Rent och Svenska Turistföreningen
genomförde längs en 1,5 kilometer lång
sträcka på en vandringsled i fjällen kunde
det konstateras att det vanligaste skräpet
längs med leden var portionssnus följt av
godis- och snacksförpackningar.
Utmed det svenska vägnätet är
uppfattningen att snabbmatsförpackningar och burkar är det
vanligaste skräpet, följt av plastpåsar och
andra typer av matförpackningar. De fem
största kategorierna utmed vägnätet är
konsumentrelaterat skräp.
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På rastplatser är uppfattningen
densamma som längs med vägarna, alltså
att snabbmatsförpackningar, burkar och
plastpåsar är de vanligaste föremålen.
Vanligaste skräpet längs
vägar och rastplatser

1. Snabbmatsförpackningar

3. Plastpåsar

2. Burkar

Tuggummi

20-25 år

Plastpåsar

Fimpar

1-100 år

Glas

1 miljon år
Aluminiumburkar

Tidningar

6 veckor
Ballonger

5-100tals år

PET-flaskor

450-1000 år

Organiskt material

1 månad

Illustration: Johnny Dyrander

200-500 år

Plast – ett material som
stannar kvar
Plast, plast, plast. Överallt plast.
Plastproduktionen har skenat sedan
1950-talet och idag tillverkas över
320 miljoner ton om året. Sedan
1950-talet har vi tillverkat sammanlagt
8,3 miljarder ton plast.23 Hela 40
procent av plastproduktionen används
till engångsförpackningar, alltså till
förpackningar som slängs efter att de
använts en gång. Samtidigt är det just
engångsförpackningar av plast som
hamnar högst i våra tio-i-topp-listor över
det mest frekventa skräpet i havet och på
stränder.
Plast som hamnar i naturen försvinner
inte – den sönderdelas till mindre och
mindre bitar för att så småningom
bli till mikroplast. Hur länge dessa
pyttesmå plastbitar stannar kvar i
naturen är omtvistat, och svaret beror

på vilken miljö plasten hamnat i. Kanske
försvinner mikroplasten aldrig i vissa
miljöer, ingen vet riktigt. Plaster kräver
speciella förhållanden för att brytas
ner. Men det som kan konstateras är att
det inte finns några plaster som bryts
ner fullständigt (inom en rimlig tid) i
miljön.24 Forskare vill nu lyfta fram att
plastskräpet i haven bör likställas med
andra långlivade organiska föroreningar
(POP), som till exempel DDT och
PCB och att en global konvention om
plastskräp bör tas fram.25
Majoriteten av den plast som flyter runt i
våra hav kommer från land. Plasten förs
ut med vindar och vatten, och när den väl
hamnat i havet är det ingen som städar
upp den. Den stannar kvar, och blir till
mindre och mindre bitar som svävar runt
ute i haven – kanske för alltid.
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Olika typer av plast

Traditionella plaster:
Tillverkas främst av fossila bränslen.
Tillverkas ofta för att hålla länge, vilket gör att de är
mycket svårnedbrytbara när de hamnar i miljön.

Bioplaster:
Samlingsbegrepp för biobaserade plaster
och biologiskt nedbrytbara plaster.

Biobaserade plaster:
Plaster som är gjorda helt eller delvis av förnyelsebara
råvaror istället för fossila bränslen. Biobaserad plast
fungerar som ”vanlig” plast när den hamnar i naturen –
den bryts alltså inte ner.

Biologiskt nedbrytbar plast:
Plast som är tillverkad så att den har kortare hållbarhet.
Kan vara tillverkad av både förnyelsebar råvara och fossila
bränslen. Kräver speciella förhållanden för att brytas ner.
Allt mer kritik riktas mot den här typen av plast, eftersom
konsumenterna kan vilseledas att tro att den försvinner
i naturen. Bionedbrytbara plaster kan aldrig ses som en
lösning på problemen med nedskräpning.

Återvunnen plast:
Plast som återvunnits ur plast. Kan vara av
något sämre kvalitet, samt innehålla oönskade ämnen.
Är bra ur ett resursperspektiv.
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#4
Ansvar
för nedskräpningen

Foto: shutterstock.com/Joerg Huettenhoelscher

Lagstiftning kring
nedskräpning på land
I 15 kapitlet miljöbalken (MB) finns
bestämmelser om avfall. Av 15
kapitlet 30 § MB framgår att ingen får
skräpa ner utomhus på en plats som
allmänheten har tillträde eller insyn
till. Bestämmelsen innebär ett allmänt
förbud mot nedskräpning. Den riktar sig
mot alla, även markägare, och omfattar
alla områden som allmänheten har
tillträde till eller insyn till. Med skräp
avses både mindre föremål som t.ex. glas,
papper, engångsgrillar, fimpar och större
föremål som t.ex. byggavfall, möbler,
bilar eller hemelektronik.
Avfallsinnehavarens ansvar
I 15 kapitlet 5 a § MB finns bestämmelsen
om avfallsinnehavarens ansvar. Av
bestämmelsen framgår att den som
innehar avfall ska se till att avfallet
hanteras på ett hälso- och miljömässigt
godtagbart sätt.
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Straffbestämmelser
I 29 kapitlet MB finns
straffbestämmelser. I 7 § finns
en bestämmelse om ansvar för
nedskräpning. Av bestämmelsen
framgår att den som med uppsåt eller av
oaktsamhet skräpar ner utomhus på en
plats som allmänheten har tillträde eller
insyn till – kan dömas för nedskräpning
(ej nedskräpningsförseelse – se nedan).
Straffet för nedskräpning är böter eller
fängelse i högst ett år. Exempel på
sådan nedskräpning, (”nedskräpning av
normalgraden”), kan vara byggavfall,
möbler, bilar, bildelar och däck,
hemelektronik eller sopsäckar med
olika typer av skräp.
I 7 a § i samma kapitel finns
en bestämmelse om ansvar för
nedskräpningsförseelse, där mindre
allvarlig nedskräpning straffbeläggs.

Antal skräpböter för nedskräpningsförseelser, 2011-2017
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Figur 22 - Totalt antal skräpböter 2011-2017. Rikspolisstyrelsen.

Straffet för nedskräpningsförseelse är
penningböter, som polisen kan utfärda
på plats.
Antal nedskräpningsbrott av
normalgraden, 2013-2017
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Exempel på nedskräpningsförseelse är
bortslängda snabbmatsförpackningar,
ölburkar, engångsgrillar och
bruksföremål på marken vid en
återvinningsstation.
Nedskräpningsförseelser som är ringa
omfattas av nedskräpningsförbudet, men
ska inte medföra straffansvar. Med ringa
avses bagatellartade situationer som att
man slänger t.ex. en enstaka cigarettfimp
eller ett tuggummi. Det är alltså förbjudet
men inte straffbart att slänga t.ex.
enstaka cigarettfimpar. Vid bedömning
av om nedskräpningen är ringa ska även
hänsyn tas till hur känslig miljön är där
nedskräpningen skett.

Figur 23 - Anmälda nedskräpningbrott 2013-2017.
Brottsförebyggande rådet.
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Att en handling varit en del av en
allvarlig kollektiv nedskräpning är också
en omständighet som ska beaktas, när
det gäller om gärningen ska bedömas
som ringa eller inte.
Statistik kring boten
I juli 2011 fick polisen möjlighet att
skriva ut böter för nedskräpning,
då den nya lagstiftningen kring
nedskräpningsförseelse trädde i kraft.
Men boten används sällan, och den
långsiktiga trenden har hittills visat att
allt färre blir bötfällda för nedskräpning.
Det första halvåret skrevs 261 böter ut,
och året därpå (2012) skrevs 289 böter ut
i hela landet. Förra året (2017) skrevs 101
böter ut.

Lagstiftning kring
nedskräpning till havs
Det finns nationell och internationell
lagstiftning som förbjuder att till exempel
plast och annat fast avfall slängs i våra
hav. Fast avfall får inte släppas ut från
fartyg. Det gäller för alla fartyg inom
Sveriges sjöterritorium och ekonomiska
zon samt från svenskt fartyg oavsett var
de befinner sig. I EU utgör marint skräp
en av elva så kallade deskriptorer, vilka
ska användas för att bedöma om och
när havsmiljön uppnår god miljöstatus.
Direktivet är införlivat i svensk
lagstiftning i havsmiljöförordningen
(2010:1341).
I Havs- och vattenmyndighetens
föreskrifter (2012:18) om vad som
kännetecknar god miljöstatus samt
miljökvalitetsnormer med indikatorer
för Nordsjön och Östersjön, sägs
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att god miljöstatus kännetecknas av
att mängden avfall, inklusive dess
nedbrytningsprodukter, inte förorsakar
skada på havsmiljön och att avfall
som påverkar eller kan antas påverka
marina organismer negativt ska
minska. I dagsläget (våren 2018) saknas
tröskelvärde för mängden avfall, alltså
när god miljöstatus är uppnådd.
Havs- och vattenmyndigheten har till
detta tagit fram ett åtgärdsprogram, som
innehåller fem faktablad om åtgärder
mot marint skräp. Kommunens ansvar
enligt 4 § gaturenhållningslagen (se
nedan) gäller även för marint skräp på
stränder.

Kommunens ansvar för
nedskräpningen
Trots att det är förbjudet att skräpa
ner hamnar ändå en hel del skräp
på fel ställe. Kommunen har under
vissa förutsättningar ett ansvar för att
städa gator, torg och andra allmänna
platser inom detaljplanlagt område.
Kommunen kan också bli ansvarig att
återställa andra platser utomhus där
allmänheten får färdas fritt. Under vissa
förutsättningar kan fastighetsägaren bli
ansvarig för att åtgärda nedskräpning,
främst när det handlar om kvartersmark
och gångbanor inom detaljplanelagt
område. Ansvaret finns reglerat i lagen
(1998:814) med särskilda bestämmelser
om gaturenhållning och skyltning.
En del kommuner arbetar förebyggande
mot nedskräpning, bland annat genom
att mäta skräpet och genom att arrangera
skräpplockardagar eller liknande. 2017
var det 18 kommuner som mätte skräp.
Det är dock få kommuner som har

koll på vad nedskräpningen egentligen
kostar. Enligt en enkät som Håll
Sverige Rent genomförde 2017 uppgav
endast 16 procent av kommunerna
att de har aktuella beräkningar av vad
nedskräpningen kostar. Det är inte heller
speciellt vanligt att kommuner sätter
upp mål och åtgärder för att minska
nedskräpningen.
Enligt Håll Sverige Rents enkät var det
cirka 41 procent av kommunerna som
satt upp både mål och åtgärder, och i
många fall handlar åtgärderna om mer
städning och fler papperskorgar, snarare
än om förebyggande åtgärder.
De flesta kommuner i Sverige är anslutna
till Håll Sverige Rents kampanj ”Vi Håller
Rent”, där främst förskolor och skolor
går ut och plockar skräp. Förra året var
286 av Sveriges 290 kommuner med och
hjälpte till med att distribuera material
som säckar och påsar till deltagarna i
kampanjen. Många kommuner tar också
hand om skräpet efter skräpplockningen.
Kommunerna ska sätta upp mål och
åtgärder för att förebygga och begränsa
nedskräpning enligt föreskrifterna för
kommunal avfallsplanering. Kravet
infördes den 1 maj 2017. Den kommunala
avfallsplanen utgör tillsammans med
kommunens lokala föreskrifter om
avfallshantering renhållningsordningen
för kommunen.
I Naturvårdsverkets nationella
avfallsplan från 2012 är ett av de fem
prioriterade områdena hushållens avfall,
ett område som inkluderar nedskräpning.

Målet i planen är att nedskräpningen
ska minska i städer, i naturområden och
längs kusterna.

Producenternas ansvar
För några år sedan kom nya regler för
plastbärkassar, där producenterna fick
ett ansvar att se till att förbrukningen
av plastbärkassar minskar. En av
anledningarna till de nya reglerna
är att plastbärkassar skräpar ner.
Producenterna ska enligt förordning
(2016:1041) informera konsumenter
om plastbärkassars miljöpåverkan och
fördelarna med att minska förbrukningen
av dessa samt vilka åtgärder som kan
vidtas för att minska förbrukningen.
Producenterna ska också rapportera till
Naturvårdsverket.
Regeringen har nyligen (i mars
2018) föreslagit att producenterna av
förpackningar, alltså de som tillverkar
eller säljer förpackningar som till
exempel godispapper eller cigarettpaket,
också ska se till att det finns
insamlingssystem för förpackningsavfall
som uppstår i stadsmiljön på gator, torg,
i parker och på andra platser där det
vistas ett stort antal personer, som
till exempel friluftsanläggningar
och badplatser. Insamling kan
också bli aktuellt vid kiosker och
andra försäljningsställen som säljer
förpackningar som snabbt kan bli avfall,
som exempelvis tobaksvaror, snabbmat,
godis och glass. Regeringen föreslår
också att det ska införas en skyldighet
för producenterna att begränsa
användningen av onödiga förpackningar.
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Foto: shutterstock.com/ Saulyak Sergey

EU arbetar med plaststrategi
och avfallsdirektiv
När det gäller nedskräpning är
plastartiklar för engångsbruk i fokus i
den plaststrategi som EU-kommissionen
tagit fram. EU-kommissionen tittar
på lagstiftningsinitiativ för att minska
nedskräpning av plast för engångsbruk
enligt samma modell som för plastkassar – alltså att lägga ansvaret på
producenten. Kommissionen ska också
titta på om det går att införa någon form
av avgift på EU-nivå.

Inom ramen för arbetet med cirkulär
ekonomi har EU reviderat en rad
direktiv, bland annat avfallsdirektivet.
Nedskräpningsfrågan finns nu med på
ett flertal ställen i direktivet. Den största
nyheten för svensk del är att producenter
kan komma att behöva finansiera
informationskampanjer för förebyggande
av nedskräpning inom ramen för det
existerande producentansvaret, vilket
främst rör producentansvaret för
förpackningar.
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Länder som infört förbud mot plastpåsar. Källa:Wikipedia.

The Great Pacific Garbage
Patch – 16 gånger större
Över 79 000 ton plast flyter omkring i
havet mellan Kalifornien och Hawaii,
i ett område som är över 1,6 miljoner
kvadratkilometer (drygt tre gånger
Sveriges yta). Området är sedan
tidigare känt som The Great Pacific
Garbage Patch. Nya beräkningar visar
att ansamlingen av skräp är upp till
16 gånger större än vad man tidigare
trott. Cirka 1,8 biljoner (1 800 000
000 000) plastbitar beräknas flyta
omkring i området. Forskare har
hittat en rad plastföremål med läsbara
ursprungstexter ute i havet, ett av
föremålen var från 1977!
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Plastförbud i världen
Allt fler länder runtom i världen
förbjuder plastkassar. Anledningen är
till stor del att plastkassarna har blivit
ett stort nedskräpningsproblem. En del
länder förbjuder plastkassar helt och en
del kräver att handeln ska ta betalt för
dem eller lägger en skatt på dem.
I Sverige finns ett krav på att handeln ska
informera kunderna om plastbärkassars
miljöpåverkan.

”Forskare har hittat en
rad plastföremål med
läsbara ursprungstexter
ute i havet, ett av
föremålen var från 1977”
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I Skräprapporten 2018 har Håll Sverige Rent samlat statistik och fakta kring
nedskräpning på land och till havs. Syftet är att berätta om nedskräpningens
omfattning, effekter och var skräpet kommer ifrån. Rapporten handlar till stor del
om det aktuella problemet med plastskräpet i våra hav.
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