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Fem år med skräpboten: Hälften så många
böter för nedskräpning
Under årets första fem månader skrevs bara 34 böter för nedskräpning ut i
hela landet. Det är färre än hälften jämfört med förra året, då 69 böter skrevs
ut under samma period.

– Skräpboten fungerar inte. Fler människor störs av nedskräpningen runt om i
landet samtidigt som allt färre bötfälls för det. All nedskräpning är förbjuden,
men polisen verkar se mellan fingrarna när det gäller dessa brott, säger
Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.
Bara en skräpbot utfärdades i polisregion Stockholm, som omfattar
Stockholms län och Gotland, under januari–maj 2016. Även i region Öst, som
består av Jönköpings län, Södermanlands län och Östergötlands län, skrevs
endast en bot ut. I region Nord, som omfattar Jämtland, Norrbotten,
Västerbotten och Västernorrland, skrevs två böter ut under samma period.
– Boten borde förvandlas till en nedskräpningsavgift som kommunerna kan
hantera. Eftersom kommunerna ansvarar för renhållningen borde deras
incitament att förebygga och motverka nedskräpning vara stort, säger
Johanna Ragnartz.
Flest skräpböter, 12 stycken, skrevs under januari–maj 2016 ut i polisregion
Mitt, som består av Gävleborg, Uppsala och Västmanlands län.
Mer fakta nedan:
- Tabell: Antal skräpböter per polisregion januari–maj 2016

- Diagram: Antal skräpböter under perioden 2011–2015

För mer information: Johanna Ragnartz, vd Håll Sverige Rent, telefon 076-941
01 89

Tabell: Antal skräpböter per polisregion januari–maj 2016 och 2015
Region jan–maj 2016 (jan–maj 2015)
Polisregion Nord: 2 (6)
Polisregion Mitt: 12 (27)
Polisregion Stockholm: 1 (3)
Polisregion Öst: 1 (3)
Polisregion Väst: 9 (18)
Polisregion Syd: 4 (7)
Polisregion Bergslagen: 5 (5)

Diagram: Antal skräpböter under perioden 2011–2015

Källa: Rikspolisstyrelsen. På hsr.se/skrapboten finns mer statistik samt
information om och kartor över polisregionerna.

Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell organisation som verkar för minskad
nedskräpning, ökad återvinning och för att främja individers och
organisationers miljöansvar. Vår vision är ett skräpfritt Sverige. Vi tror att ett
skräpfritt samhälle är grunden för ett hållbart samhälle.
Facebook
Twitter
Instagram

Kontaktpersoner
Johanna Ragnartz
VD
johanna.ragnartz@hsr.se
076-941 01 89

