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Bakgrund 
I Karlskogas avfallsplan är en av åtgärderna att ta fram en handlingsplan för att minska 
nedskräpningen. Minskad nedskräpning styr även mot kommunens långsiktiga mål med 
avfallshanteringen: 100 % kretslopp – 0 % restprodukt. Även i den nationella avfallsplanen finns 
det med mål att minska nedskräpningen då skräpiga platser minskar trivseln och upplevs otrygga.  
I dagsläget läggs det stora resurser på att plocka upp skräp från marken medans ett systematiskt 
arbete för att minska nedskräpningen saknas. 2017 genofördes en skräpinventering i Karlskoga som 
visade att Karlskoga har ett skräpindex på 4,61 skräp/m2 i snitt. Dock så utfördes mätningen vid 
många punkter utanför centrum där nedskräpningen var i stort sett obefintlig vilket troligen lett till 
att siffrorna är något missvisande. Kommunens målsättning i avfallsplanen är att nedskräpningen 
ska minska till 2019. Det absolut vanligaste skräpet i Karlskoga är fimpar. Efter fimpar så är snus 
och plast det vanligaste skräpet. Även tuggummi är vanligt förekommande, men de räknas inte med 
i statistiken på 4,61 skräp/m2. Handlingsplanen innehåller flera mål som ska styra mot att minska 
nedskräpningen. Målen har aktiviter kopplade till sig som ska hjälpa till att uppnå målen. Målen i 
handlingsplanen ska uppnås senast 2019. 
 

Genomförande och uppföljning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att ha ansvaret för genomförandet av åtgärderna i 
handlingsplanen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att ha ansvaret för uppföljning av handlingsplanens mål 
och åtgärder och kommer årligen redovisa till samhällsbyggnadsnämnden hur arbetet fortlöper.  
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Mål och åtgärder 

Lokalt mål Åtgärd Utvärdering Ansvar 

1 Få koll på kostnaderna 
rörande nedskräpningen. 

Utred kostnaderna för hur 
mycket nedskräpningen 
kostar kommunen årligen. 

Kontroll av genomförd 
åtgärd. 

SBN 

 

2 Tydliga resurser för att arbeta 
mer förebyggande. 

Avsätt pengar i budgeten. Kontroll av genomförd 
åtgärd. 

SBN 

3 Bättre GIS-underlag. Inventera befintliga publika 
avfallssystem 
(papperskorgar, soptunnor, 
fimpkorgar, hundlatrintunnor 
mm.). Lägga in positionerna 
för dessa i kommunens GIS-
system. 

Kontroll av genomförd 
åtgärd. 

SBN 

 

4 Väl anpassade publika 
avfallssystem. 

Utreda lämpliga modeller för 
publika avfallssystem i olika 
miljöer. 

Kontroll av genomförd 
åtgärd. 

SBN 

5 Bra placerade publika 
avfallssystem och i rätt antal. 

Utifrån inventeringen utreda 
placering och antal på de 
publika avfallssystemen. 
Samt göra förbättrande 
åtgärder vid behov. 

Kontroll av genomförd 
åtgärd. 

SBN 

6 Minska nedskräpningen 
genom kommunikation. 

Genomför lämpliga 
kommunikationsinsatser för 
att minska nedskräpningen. 

Kontroll av genomförd 
åtgärd. 

SBN 

7 Underlätta för medborgare att 
rapportera större 
nedskräpningar. 

Kommunikationsinsats kring 
Håll Sverige Rents app för att 
anmäla nedskräpningar. 
Avstämning med 
kommunens servicecenter. 

Kontroll av genomförd 
åtgärd. 

SBN 
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