
Redovisning av årets 
skräpmätning i Stadsparken



Bakgrund 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/va
stmanland/lukas-och-alfreds-
kommentar-till-de-som-skrapar-
ned-fy-bubblan

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/lukas-och-alfreds-kommentar-till-de-som-skrapar-ned-fy-bubblan


Skräpplockartävling 2019 med Salas 
förskolor 



Mätningar

• Metoder framtagna tillsammans med Statistiska 
centralbyrån

• Utvecklade och väl beprövade

• Nyckeltal per 10 kvadratmeter

• Naturvårdsverkets föreskrifter om mål och åtgärder 
i avfallsplanen

• Vanligaste skräpet är fimpar



Genomgång av skräpfacit
• Mätmetod – parkområden/mindre tätort 

• Mätperiod- 10-17 juni 2020 

• Antal mätpunkter 140 st.



Resultat- parker/mindre tätorter  

Sala 1,21



Ranking – årets HSR rent kommun  
Masterfil 2020.xlsx (hsr.se)

https://skola-kommun.hsr.se/sites/default/files/arets_hall_sverige_rent-kommun_2020.pdf


Västerås
”Minskat rejält 2018-20. Framförallt fimpar som 
minskat, förhoppningsvis som ett resultat av #Rent 
Västerås. En del tycker dock att det har ökat, 
citysamverkan tycker att det är mycket fimpar. 
Skräpet har minskat i alla kategorier”.



Mindre kommuner i Västmanland
• I Norberg mätte vi i Tingshusparken. Norbergs 

gav skräpgenomsnittet 4,08 per 10m2

• I Fagersta mätte vi i Vilhelminaparken inkluderat 
med Brinelltorget. Fagersta gav 
skräpgenomsnittet 4,25 per 10m2



Åtgärder- exempel från andra 
kommuner
• Västerås - tuggummin togs bort vid årsskiftet 16-17 eller 17-18. Det gjorde allt folk 

tyckte det var mycket renare. Testade spackelspade på pinne, funkar på vissa. Det 
är lättare att få bort tuggummi vid kall temperatur. Tillslut kom de fram till att 
högtryck med varmt vatten fungerade bäst. Viktigt att skydda fasader och 
skylfönster vid rengöring. När tuggummina är borta gör det stor skillnad i 
upplevelsen.

• Borås - vi vet var vi har mycket fimpar och har tittat på heatmaps. Köpt in en ny 
rengöringsmaskin som kör tre gånger per månad från nästa vecka på dessa platser. 
Specialmaskin som dammsuger fimpar också.

• Solna - Sämsta resultatet någonsin 2020. Corona verkar ha lett till mer skräp. Även 
nya lagen om rökförbud har flyttat problemet med fimpar till kommunens ytor. Det 
syns tydligt i resultatet- Andra kommuner tyckte sig se motsatt effekt. 

• HSR borde ta fram världens bästa sopkärl tycker Stefan (Gävle)



Mål och plan
• Mål;
Nedskräpningen ska 
halveras till år 2030 jämf. 
med 2020 

Minst en 
nedskräpningsaktivitet per 
år ska hållas 

• Vilken plan vill vi ha?
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