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Sammanfattning
Miljönämnden och tekniska nämnden har gets i uppdrag av kommunfullmäktige
att kartlägga förekomsten av föroreningar av plast, mikroplast och
läkemedelsrester i Malmös vatten och lämna förslag på åtgärder. Denna rapport
fokuserar på makroplast i Malmös vatten.
I rapporten beskrivs översiktligt de källor till makroplast som identifierats i
Malmö samt en uppskattning av de mest vanligt förekommande
plastföremålen. Källorna har baserats på Nordiska rådets rapport ”Plug the
marine litter tap”. Vidare redogörs för resultaten av en skräpmätning som
genomfördes under 2018 i enlighet med Håll Sverige Rents metoder samt
resultaten från flera strandstädningsaktiviteter som genomförts i Malmö under
2018.
Skräpmätningen som genomfördes sommaren 2018 visar på att de områden
som valts ut för att representera stadsmiljö (Södertull/Möllevången och
Rörsjöparken/Värnhemstorget) ligger kraftigt över det nationella medelvärdet
vad gäller antal skräp/10 m2. De andra undersökta lokalerna (Pildammsparken
och Magistratsparken/Konsthallstorget) uppvisar resultat i linje med de
nationella medelvärdena för parkmiljö respektive stadsmiljö.
Avslutningsvis redovisas aktuella nationella och internationella åtgärder som
har bärighet på situationen i Malmö, en summering av åtgärder som redan
genomförs/är beslutade att genomföras i Malmö samt förslag till ytterligare
Malmöspecifika åtgärder.

Inledning
Plast i miljön är ett globalt problem med stort engagemang. Enligt en
undersökning av Håll Sverige Rent tycker 97% att plast i haven är ett problem.
Frågan uppmärksammas därför både på nationell och internationell nivå. Sverige
och Malmö är inte förskonat från detta problem och plast är vanligt
förekommande i våra hav och vatten.
Miljönämnden och tekniska nämnden har gets i uppdrag av kommunfullmäktige
att kartlägga förekomsten av föroreningar av plast, mikroplast och
läkemedelsrester i Malmös vatten och lämna förslag på åtgärder. Denna rapport
fokuserar på makroplast i Malmös vatten.
I denna rapport kommer förekomsten av plast i Malmös vatten kartläggas genom
att först lista källor till plast i Malmös vatten och sammanställa de mest vanligt
förekommande plastföremålen. Därefter kommer en Malmöspecifik analys av
plast i vatten genomföras genom insamlade data från skräpmätning 2018,
uppsamlade skräpmängder från frivilliginsatser samt observationer. Slutligen
kommer åtgärder och åtgärdsförslag behandlas
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Avgränsningar
STORLEK

Denna rapport avser endast plastbitar som är större än 5 mm i diameter, s.k.
makroplast. För kartläggning av mikroplast se rapport ” Förekomst av
mikroplaster i Malmös vatten”1.
GEOGRAFISKT

I Malmö finns många olika sorters vattenområden; havet, kanalen, dammar,
diken och vattendrag. Denna rapport angriper ämnet med fokus på plast i havet
och kartläggningen begränsas därför till kusten, hamnar och kanalen som har en
direkt koppling till havet.

Källor plast i Malmös vatten
Plast i havet och andra vattenområden kommer från flera olika källor.
Majoriteten av det marina skräpet kommer från land, där rekreation och turism
är en stor bidragande källa. Det finns även vissa havsbaserade källor, så som
sjöfart, fiske och andra havsbaserade aktiviteter.2
Nedan identifierats och listas de viktigaste källorna för Malmö, utan inbördes
rangordning. Källorna har baserats på Nordiska rådets rapport ”Plug the marine
litter tap”3 som tagits fram för att hjälpa kommuner att, tillsammans med lokal
kunskap och erfarenhet, identifiera källor till marint skräp.

Nedskräpning i stadsmiljön och längs kusten
Skräp som lämnats på stränder och längs kusten hamnar i havet om ingen tar
hand om det. Även nedskräpning i mer centrala delar av Malmö riskerar att
hamna i havet genom vind eller dagvatten. Kanalen som löper genom Malmö
har en direkt anknytning till havet och nedskräpning i dess närhet är en viktig
källa. Mängden nedskräpning kan beror på flera faktorer; som antal människor
som vistas i utemiljö och längs kusten, attityder och beteenden samt mängden
renhållningspersonal. Det är också numera vedertaget att det skräpas ner mer på
platser som redan uppfattas som skräpiga, ”skräp föder skräp”.4 5 6
En annan viktig faktor är papperskorgar, där deras utformning, placering och
synlighet kan påverka nedskräpningsmängden. Det finns studier som visar på att
en papperskorg som är överfull kan leda till mer nedskräpning samt att avståndet
ÅF, 2019, Förekomst av mikroplaster i Malmös vatten
HaVs information om marint skräp https://www.havochvatten.se/hav/fiske-fritid/miljopaverkan/marint-skrap.html).
3 Nordic Council of Ministers, 2017, Plug the marine litter tap, A pilot study on potential
marine
litter sources in urban areas.
4 J.Q. Wilson, G.L Kelling, 1982, Broken windows theory, Atlantic Monthly
5 K. Keizer, S. Lindenberg, L Steg, 2008, The spreading of disorder, Science
6 R. Cialdini, 2003, Crafting Normative Messages to Protect the Environment
1
2
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till
en
papperskorg
relaterar
till
nedskräpning7.
Enligt
en
medborgarundersökning från 2015 är den näst vanligaste orsaken till varför
människor skräpar ner att det inte fanns någon papperskorg (den vanligaste
orsaken var ”det var komposterbart”). Att placera ut väldigt många
papperskorgar är dock inte nödvändigtvis svaret. En rapport från den
amerikanska motsvarigheten till Håll Sverige rent visar att människor kan bli
bortskämda med att det alltid ”borde” finnas en papperskorg och därför skräpar
ner när det inte finns papperskorgar i deras omedelbara närhet. Studien visar
också att det inte nödvändigtvis är rent bara för att det finns papperskorgar8.
Utformningen av papperskorgar är viktig för att förhindra spridning av skräp
genom fåglar och andra skadedjur. Flera studier har även visat att människor är
mer benägna att slänga sitt skräp i en papperskorg eller askkopp som syns och
väcker uppmärksamhet 9 10.
Cigarettfimpen, som är gjord av cellulosaacetat, ett slags plast, är det vanligast
förekommande skräpet. Enligt en sammanställning av de 30-tal svenska
kommuner som utför skräpmätningar är 62% av alla skräpföremål i stadsmiljö
cigarettfimpar. Det betyder att ungefär 1 miljard cigarettfimpar hamnar på våra
gator och torg varje år. 11

Fiskesektorn och sjöfart
Förlorade fiskredskap, rep och annan nedskräpning från sjöfarten är en
bidragande källa till marin nedskräpning. Ett ersättningsförslag för EU-direktivet
om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester har
tagits fram. Syftet är att minska marin nedskräpning från sjöfart. Enligt den
konsekvensanalys som ligger till grund för det nya förslaget står sjöfarten
inklusive fiskefartyg och fritidsbåtar för mellan 20–40 procent av den marina
nedskräpningen.12 Malmö och dess kust har omfattande sjöfart i och med
industrihamnen och farlederna genom Öresund. Fiskeverksamheten är dock
begränsad p.g.a. det långvariga trålförbudet i Öresund. Det är därför svårt att
uppskatta om denna siffra är applicerbar på ett Malmöperspektiv.

Hamnverksamhet
Malmö har en stor industrihamn med industriverksamhet. Lastning, lossning
och emballagehantering i kustnära område är en potentiell källa till plast i
Malmös vatten.

Avfallshantering
I vissa delar av världen är öppna avfallsdeponier en starkt bidragande orsak till
marin nedskräpning. Även i Sverige orsakar brister i avfallshanteringen marint
Anthesis Enveco och Impactually, 2018, Beteenden bakom nedskräpning
Keep America Beautiful, 2009, Littering Behavior in America, Results of a National Study
9 Göteborg stad, A Win Win World, Mindcamp, 2018, Slutrapport: Kan nudging minska
antalet fimpar på Göteborgs gator?
10 SYSAV, A Win Win World, 2018, A Win Win World
11 Håll Sverige rent, 2018, Skräprapporten Slutrapport projekt Skåne fimpar, Sysav 2017–2018
12 2018/0012/COD, förslag till ändringar i EU direktiv
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skräp. I Malmö finns ett antal aktörer som bedriver någon slags avfallshantering
i kustnära miljö. Spillepengs avfallsanläggning ligger mycket nära
kommungränsen, bristande hantering kan leda till plast i Malmös vatten.
Ur rapporten ” Förekomst av mikroplaster i Malmös vatten”13: ” I Malmö finns
majoriteten av avfalls- och sorteringsanläggningarna belägna i Norra hamnen.
Det finns två återvinningscentraler varav en i Norra hamnen och en i Bunkeflo.
Dock finns det även anläggningar runt om i resterande delar av staden, såsom i
norra, östra, södra, västra Malmö samt i centrum Det totala antalet av dessa
anläggningar i Malmö är 30–40 stycken. Det finns även 55 stycken av FTIs
återvinningsstationer för förpackningsmaterial utplacerade centrala delar av
staden.”

Byggarbetsplatser
På en byggarbetsplats hanteras mycket plast, byggsektorn står för ca 20% av den
europeiska efterfrågan på plast. Ur rapporten om mikroplaster: ” Vid rivning,
ny- och ombyggnation kan spill och kasserat material uppstå, samt att det
genereras plastavfall av olika slag som vid bristande hantering kan leda till
nedskräpning. Det är mycket svårt att uppskatta hur stor mängd makro- och
mikroplast som sprids från byggarbetsplatser till miljön" (IVL, 2018). I Malmö
stad har det under 2018 beviljats 1666 bygglov, varav 63 är beviljade rivningslov
(t.o.m. november).”

Skräp från andra vattenområden förs in i Malmö
Strömningarna i havet kan föra in plast från andra kommuner, länder och
vattenområden. I Öresund är detta inte ett lika allvarligt problem som i andra
delar av Sverige, som exempelvis Bohuslän där havsströmmarna för vatten från
Atlanten in mot den svenska kusten. Öresunds vattenströmmar orsakas av in
och utflöde ur Östersjön, strömmarna går alltså förbi Malmö och driver i mindre
utsträckning in material till kusten.

Bräddningar
Bräddningar är tillfälliga utsläpp av orenat avloppsvatten när reningsverk eller
ledningar, på grund av kraftiga regn, är överbelastade och vattenmängden är
större än vad ledningssystemet klarar av.14 Majoriteten av Malmös bräddpunkter
är belägna i kanalen eller havet. I orenat avloppsvatten kan plastföremål så som
bomullspinnar, cigarettfimpar, våtservetter m.m. finnas. Majoriteten av det
vatten som rinner ut i recipienten vid bräddning är dagvatten, dagvatten som
spolat av exempelvis gator och torg och kan innehålla plast och skräpföremål
från denna miljö.

Vanligast förekommande plastföremål
Här nedan redovisas resultatet från ett antal nationella och internationella
utredningar som tittat på innehållet av skräp och plast i vatten och kustnära
13
14

ÅF, 2019, Förekomst av mikroplaster i Malmös vatten
VA SYDS hemsida https://www.vasyd.se/Artiklar/Avlopp/Braddning-i-Malmo
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miljö. Alla utredningar är baserade på vattenområden i norden eller Östersjön
och anses därför relevanta för Malmö.
Statens offentliga utredningar har tagit fram en utredning om nedskräpning och
nedbrytning av plastmaterial15. Där identifierades följande plastföremål, utan
inbördes rangordning, vara särskilt förekommande i nedskräpningssammanhang
och utgöra en risk för vattenlevande organismer och djur:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cigarettfimpar
förlorade fiskeredskap
förpackningar för snacks, godis, glass och snabbmat
förpackningsplast från industri och handel inklusive styva plastband
plastbestick och sugrör
plastfragment inklusive fragment från expanderad polystyren
plastkapsyler och lock
plastpåsar
rep, snören och nätdelar
bomullstops och ballonger

Håll Sverige Rents årliga Skräprapport för 2017 listar följande top-10 lista på
vanligast förekommande föremål på stränder i Öresund, Östersjön och
Kattegatt, där de 7 vanligast förekommande föremålen är någon sorts plast. 16
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Övrig plast
Plast: cigaretter, fimpar och filter
Plastpåsar
Plast: Godis-/glasspapper, snabbmatsbehållare
Plast: Bestick, knivar, gafflar, skedar, sugrör, omrörare
Plast: Kapsyler och flasklock
Plast: Presenning (vävt tyg eller vävd plast, krympfilm
Övrigt papper och kartong
Metall: Kapsyler, lock och burkringar
Kartong

Helcom (Helsingforskonventionen, tidigare benämnd Östersjökonventionen)
har i en studie från 2018 sammanställt data från skräpmätningar i flertalet
europeiska länder runt Östersjön för åren 2012–201617. Stränderna har delats
upp i rurala (oexploaterade), rurala och peri-urbana (stadsnära). I Malmö kan
majoriteten av kusten anses vara urban, med undantag från Lernacken,
Nedskräpning och nedbrytning av plastmaterial, Delredovisning från Utredningen om
hållbara plastmaterial (M 2017:06), mars 2018
16 Skräprapporten 2018, 2018, Håll Sverige rent
17 HELCOM, 2018, SPICE report Task 2.1.1 Development of baselines of marine litter –
Report on the analysis of compiled beach litter data and proposals for setting preliminary
beach litter baselines in the Baltic Sea
15
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Bunkeflostrandängar och Klagshamnsudden som kan anses vara peri-urban. I
figur 1 nedan visas att mellan 65–83% av nedskräpningsföremålen på periurbana och urbana stränder är plast.

Figur 1. Fördelningen av olika typer av skräpföremål på urbana, peri-urbana och rurala stränder i Östersjön (år 2012–
2016). Figuren är hämtad HELCOMs hemsida18.

Malmöspecifika mätningar
Under 2018 har data och information om mängden plast och skräp i Malmö
samlats in. Här nedan redovisas resultat och analys av dessa.

Skräpmätning
Sommaren 2018 genomförde FGK (Fastighets och gatukontoret) en
skräpmätning i enlighet med Håll Sverige Rents metoder som används i över 30
kommuner i landet. Håll Sverige Rent sammanställer resultaten från alla
kommuners skräpmätningar i en årlig rapport, Skräprapporten.
RESULTAT

Skräpmätningen genomfördes på fyra olika typer av platser i Malmö:
(1) Gågatu- och restaurangområde. Södertull/Möllevången.
(2) Torg och park i anknytning till varandra. 2 områden.
Magistratparken/Konsthallstorget och Rörsjöparken/Värnhemstorget.
(3) Parkområde. Pildammsparken.
En sammanfattning av andelen plast på de olika platserna kan ses i tabell 1 och
2 nedan.
Mängden nedskräpning på de olika platserna varierade. Pildammsparken hade
minst nedskräpning medans Södertull/Möllevången hade störst nedskräpning.
En jämförelse mellan de två olika park-/torgområdena visar att
Rörsjöparken/Värnhemstorget var mer än tre gånger så skräpigt som
Magistratsparken/Konsthalsstorget.

HELCOMs hemsida: http://stateofthebalticsea.helcom.fi/pressures-and-theirstatus/marine-litter/
18

8 │ Fastighets- och Gatukontoret, Miljöförvaltningen, VA SYD │ Kartläggning av makroplast i
Malmös vatten

På alla platser var fimpar det i antal mest förekommande skräpet och på alla
platser förutom Södertull/Möllevången var plast det näst mest förekommande
skräpet. Andelen fimpar och plast av den totala mängden skräp är mycket lik för
Magistratparken/Konsthallstorget,
Rörsjöparken/Värnhemstorget
och
Pildammsparken. Södertull/Möllevången hade dock en större andel fimpar och
relativt sett lite plastnedskräpning.
Tabell 1. Antal skräp/10m2 på fyra olika områden i Malmö och nationellt medel.
Antal skräp/10 m2
Södertull/Möllevången
Rörsjöparken/Värnhemstorget
Magistratparken/Konsthallstorget
Pildammsparken
Nationellt medelvärde för stadsmiljö
(2013–2017)
Nationellt medelvärde för parkmiljö
(2013–2017)

Fimp

Plast

Totalt allt skräp

12,27
8,06
2,31
1,93
3,36

0,51
3,26
0,81
0,69
0,34

15,72
15,02
4,43
3,48
5,27

2,3

0,8

4,44

Tabell 2. Skräpfraktioner, fördelningen av skräp för fyra platser i Malmö och nationellt
medel.
% av totalt skräp
Fimp

Plast

Södertull/Möllevången
Rörsjöparken/Värnhemstorget
Magistratparken/Konsthallstorget
Pildammsparken
Nationellt medelvärde för stadsmiljö 2017

78%
54%
52%
55%
62,9%

3%
22%
18%
20%
7,5%

Nationellt medelvärde för parkmiljö 2017

33,6%

33,6%

I jämförelse med de nationella mätningarna kan sägas att mätningen för
Pildammsparken stämmer relativt väl med de nationella mätningarna för
parkmiljö. Magistratparken/Konsthallstorget stämmer väl överens för de
nationella mätningarna för parkmiljö och har mindre nedskräpning än det
nationella medelvärdet för stadsmiljö. Södertull/Möllevången och
Rörsjöparken/ Värnhemstorget ligger kraftigt över det nationella värdet för
nedskräpning i stadsmiljö. För Södertull/Möllevången gäller det framförallt
fimpar och för Rörsjöparken/Värnhemstorget gäller det både fimpar och plast.
ANALYS OCH SLUTSATSER

De tre olika skräpmätningsområden kan användas som indikatorer för
nedskräpningen i liknande områden i andra delar av staden. På så sätt kan
nedskräpningen längs med Malmös kuststräcka och vattenområden uppskattas.
Stora delar av kusten har en parkliknande miljö och nedskräpningsmönstret kan
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därför antas likna det i Pildammsparken. Delar av Västra hamnens miljö kan
likställas med torg-/parkområde och delar av de centrala delarna runt kanalen
kan likställas ett stads och restaurangområde likt Södertull/Möllevången.
Fördelningen mellan de olika typerna kan ses i figur 2. Majoriteten av Malmös
kust är parkliknande miljö, den miljön som har minst nedskräpning, dessutom
är stora delar av dessa parkområden rena naturområden eller naturreservat där
det troligtvis är mindre nedskräpning än i en park inne i staden. Stora delar av
Malmös kust är hamnmiljö och inga skräpmätningar för sådana miljöer finns att
tillgå, det är därför svårt att uppskatta nedskräpningsintensiteten i dessa
områden. Relativt lite av Malmös kust är gågatu- och restaurangmiljö, den mest
nedskräpningsintensiva miljön.

Figur 2. Nedskräpningsintensitet Malmö. Rött symboliserar gågatu- och
restaurangmiljö. Gul symboliserar torg och parkmiljö. Grön symboliserar parkmiljö. Blå
symboliserar hamnverksamhet.
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En annan slutsats av resultaten är att Malmö på vissa platser i stadsmiljö är
betydligt skräpigare än medelvärdet i Sverige, speciellt när det gäller fimpar. En
viktig aspekt är dock att det nationella medelvärdet är baserat på mätningar
2013–2017. Skräpmätningen i Malmö genomfördes sent under den extremt
varma, soliga och regnfria sommaren 2018 då besökstrycket på stadens
utemiljöer var högre än vanligt. Frånvaron av regn bidrog också till att just
fimpar inte spolades bort från gatorna i samma omfattning som andra år. Detta
kan vara en bidragande orsak till de höga nedskräpningsmängderna och en ny
jämförelse bör göras när Håll Sverige rent offentliggör Skräprapport för 2018.

Strandstädning
Under sommaren 2018 har FGK samarbetat med Marint kunskapscenter, som
driver Malmös Marinpedagogiska center, i ett projekt med huvudsyfte att
engagera allmänheten i frågan om marint skräp. Projektet finansierades av
Naturvårdsverkets strandstädningsbidrag. Under sommaren anordnades två
större skräpplockningsevent och flera mindre skräpplockningar i veckan. Marint
kunskapscenter har utöver detta genomfört skräpplockningar med skolklasser
som besökt centret under året. Totalt har skräp samlats in under 64 olika
tillfällen. Skräpet som plockats in har vägts och den geografiska platsen för
skräpet har noterats.
Denna mätning skiljer sig från skräpmätningarna och de nationella
utredningarna genom att totalvikten skräp har mätts. Skräpet har alltså inte
sorterats in i olika kategorier som plast och icke-plast och antalet skräpbitar har
inte räknats. Detta eftersom det var logistiskt för komplicerat att be alla frivilliga
räkna och sortera skräpet de plockade in. Resultatet från denna kartläggning kan
därför inte direkt jämföras med andra studier och mätningar. Det är dessutom
mycket svårt att uppskatta andelen plast av den totala mängden skräp.
Framförallt eftersom plast är mycket lätt relativt annat skräp så som exempelvis
en blöt handduk eller en engångsgrill som väger mer än flera 100 småbitar plast.
Antalet skräpplockare per tillfälle räknades tyvärr inte, därför är det svårt att
jämföra olika skräpplockningar med varandra. Det som kan sägas är att
deltagarna på alla skräpplockningar alltid hittade skräp längs med kusten och att
skräpet alltid innehöll plast.
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Figur 3. Skräpplockningsområden. Rött område visar området för skräpplockning för
Ribersborgsstranden och blått visar skräplockningsområde för Västra hamnen.

Under tre tillfällen under sommaren anordnades storskaliga skräpplockningar
längs Ribersborgsstranden (havets dag 9/6, skräpplockardagen 2/7 och world
cleanup day 15/9) och två längs Västra hamnens kuststräcka (havets dag 9/6
och world cleanup day 15/9). Se figur 3 för ungefärliga områden. Under dessa
tillfällen antas att allt synligt skräp i områdena plockades upp av deltagarna. 53,
68 och 95 kg skräp plockades under dessa tillfällen upp på Ribersborgsstranden
samt 60 och 50 kg i Västra hamnen. Man kan därför dra slutsatsen att det vid ett
givet tillfälle under sommaren finns 50–90 kg blandat skräp i området runt
Ribersborgsstranden och 50–60 kg blandat skräp längs med Västra hamnens
kuststräcka.
Renhållningspersonalen uppskattade att mängden skräp under sommaren 2018
var större än under tidigare år. Både mängden skräp i papperskorgarna och
utanför papperskorgarna ökade lika mycket.

Ansamlingsplatser av skräp
I Malmös vatten finns det ett flertal platser där skräp samlas på grund av vind
och vattenrörelser. Flertalet av dessa platser liknar återvändsgränder där vind
och strömmar trycker in skräp och annat flytande material som samlas på platsen
tills dess att vind eller strömmar vänder, då skräpet transporteras bort igen.
Nedan sammanfattas dessa platser i respektive stycke, plasterna har också
markerats på en karta i figur 4. Platserna har sammanställts genom observationer.
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Figur 4. Ansamlingsplatser för skräp. Blå visar bassängen innanför husbåtarna i
Turbinhamnen. Röd visar återvändsgränder och hörn i kanalen. Rosa visar utlopp ur
kanalen.

BASSÄNGEN INNANFÖR HUSBÅTARNA, TURBINHAMNEN

Området innanför husbåtarna i Bo01-området är en återvändsgränd. Här samlas
ofta både sjögräs och skräp. Eftersom området ligger i nära anslutning till öppet
vatten kan ansamlingen lätt röra sig tillbaka ut till småbåtshamnen eller havet om
vind och strömmar vänder.

Figur 5. Foto på området innanför husbåtarna i Bo01-området. På bilden syns ansamling
av flytande ålgräs och skräp.
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KANALEN, ÅTERVÄNDSGRÄNDER OCH HÖRN

Det finns ett flertal områden i kanalen där skräp och organiskt material tenderar
att samla sig. Skräp samlas i de två återvändsgränder som finns i kanalsystemet:
vid Citadellshamnen och vid betongväggen vid Turbinens pumpstation. Skräp
samlas också i kanalens hörn, speciellt om de är skarpa, så som vid Malmö
roddklubb.

Figur 6. Till vänster, foto på skräpansamling under Banérskajen vid Citadellshamnen.
Till höger, ansamling av löv och skräp vid betongväggen vid Turbinens pumpstation.

UTLOPP UR KANALEN

Kanalen har tre öppningar till havet, där vatten kan strömma in och ut: (1) vid
Turbinhamnen i Västra hamnen, (2) vid Citadellsbron och (3) vid
Centralstationen. Alla dessa öppningar är viktiga platser för skräptransport då de
är vägar ut till havet för skräp från de inre delarna av staden.

Figur 7. Foto på skräpansamling mellan kajkanten och en av restaurangbåtarna i
bassängen utanför Posthusplatsen.
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Öppningen vid Centralstationen mynnar ut i hamnbassängen vid posthusplatsen
och är troligtvis den viktigaste öppningen när det gäller transport av plast.
Utloppet vid Turbinhamnen begränsas av den betongvägg som är anlagd vid
pumpstationen Turbinen. Utloppet vid Citadellsbron är smalare och kanalen har
utformats för att främja vattenomsättning i hela kanalen och strömning av
vattnet genom den del av kanalen som löper runt innerstaden. Därför är detta
en viktig transportväg för stadens skräp ut till havet, något som tydligt ses i
området.

Plast i vatten - nationella och internationella
åtgärder
Nedskräpning av plast i naturen och i hav och vatten är en aktuell fråga både på
nationell och EU-nivå. Här nedan följer några exempel på vad som är på gång
vad gäller åtgärder mot plastnedskräpning.
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag att
föreslå konkreta åtgärder för att minska plastnedskräpningens negativa effekter
på miljön. Myndigheterna ska exempelvis undersöka om nya förbud är en möjlig
åtgärd för att minska de negativa miljöeffekterna av plastnedskräpning. De ska
även titta på möjligheterna att införa fler pantsystem av nya former. Uppdraget
ska redovisas senast 1 maj 2019.
Under 2018 antog EU-kommissionen en plaststrategi som i korthet har följande
mål som är relaterade till makroplast:
•

•

•

Fler plastförpackningar på EU-marknaden ska återvinnas. 2030 ska alla
plastförpackningar återvinnas. Nya förpackningsbestämmelser ska också
göra det lönsamt för aktörer att återvinna plast.
Användningen av engångsartiklar av plast ska minska genom bl.a. förbud
mot vissa artiklar där alternativ finns.
Plastavfall som genereras på fartyg och /eller samlas till havs ska
hanteras genom nya regler om mottagningsanordningar i hamnar.

Plast i vatten - Malmöspecifika åtgärder
Pågående arbete
Att minska nedskräpningen och mängden plast i Malmös miljö är en fråga
Malmö stad jobbar aktivt med.
Här nedan följer en lista på vad som redan görs:

Beteendepåverkan genom kampanjer. FGK har under flera år jobbat med
skräpkampanjer. 2017 lanserades ”en sommar utan skräp” och 2018 ”fimpar är
plast” som kombinerades med det redan beprövade konceptet från året innan.
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Figur 8. Till vänster, "En sommar utan skräp" kampanjen. Till höger, "Fimpar är plast".

Städ och trygghetspatruller. Under 2017 och 2018 gjordes ett framgångsrikt

arbete med städ- och trygghetspatruller i prioriterade områden i staden, i enlighet
med teorin om ”Broken Windows”. Det innebär att skadegörelse åtgärdas
omgående för att inte leda till mer skadegörelse – att hålla rent blir därmed ett
sätt att arbeta brottsförebyggande. Städpatrullerna har också fungerat som en
arbetsmarknadsinsats och kommit att bli ambassadörer för Malmö som gärna
svarar på frågor och visar vägen.

Extra papperskorgar sommartid längs kusten. Under somrarna när
besökstrycket längs kusten är som störst placeras extra papperskorgar och
containrar ut av Serviceförvaltningen, för att undvika att papperskorgar blir fulla.

Test av Seabin och Waste Shark. Under 2017 och 2018 har innovativa
tekniska lösningar på renhållning i vattnet testats. Först testades Waste Shark, en
skräpätande vattendrönare, som visade sig vara i prototypstadiet och ännu inte
funktionsduglig. Seabin, en självplockande vattensoptunna, testades under
november månad på tre olika platser i kanalen och i en småbåtshamn. Seabin
fångade mest upp organiskt material som sjögräs, och inte så mycket skräp,
mycket på grund av tidpunkten på året.

Figur 9. Till vänster Seabin, till höger Waste Shark.

Marinpedagogiskt center. Verksamheten på Marinpedagogiskt center

genomför pedagogiska aktiviteter med skolklasser och allmänhet för att höja
medvetenheten om marint skräp.
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Skräpplockningsevent. Under 2018 genomfördes ett samarbete mellan FGK

och Marinpedagogiskt center för att öka medvetenheten om marint skräp genom
att anordna flertalet större skräpplockningar och kontinuerliga aktiviteter längs
stranden under sommaren. Projektet finansierades av Strandstädningsbidrag
från Naturvårdsverket.

Skräpmätning. Under 2018 genomförde FGK en större skräpmätning, enligt

Håll Sverige Rents metoder, på fyra olika platser i staden. 2016 gjordes en mindre
skräpmätning på en plats.

Nya papperskorgar. Våren 2019 startade ett arbete med att byta ut befintliga

papperskorgar i centrala Malmö. De nya papperskorgarna har tagits fram i en
designprocess, där man tagit hänsyn till olika behov och önskemål såsom
tömning, råttor och fåglar, möjlighet till sortering samt enhetligt utseende. De
nya papperskorgarna kommer även att ha integrerade askkoppar vilket kommer
att öka mängden askkoppar på stan markant. I samband med bytet till de nya
papperskorgarna kommer det även ske en översyn av placeringen, med syftet att
öka tillgängligheten till papperskorgar och askkoppar ytterligare.
För 2019 planeras följande åtgärder:

Samarbete mellan FGK och Kommunteknik om effektivare renhållning
vatten. Inom detta arbete ska det undersökas om ett test av Seabin under
sommartid bör genomföras eller om någon annan metod ska testas. Samarbetet
ska också jobba med kunskapsutbyte med andra städer och se över behovet av
annan renhållningsutrustning som exempelvis utformningen av en välanpassad
arbetsbåt

Kartläggningen av platser i staden där skräp samlas kan användas för att sätta in
renhållningsåtgärder på ett effektivt sätt. Det är också viktigt att åtgärda dessa
platser eftersom de ger ett ”skräpigt” intryck och det finns en risk att de
uppmanar till mer nedskräpning

Utvecklingsplan för kommunikation och beteendefrämjande insatser. Det

krävs en långsiktighet och kontinuitet i arbetet för att lyckas med
beteendeförändring därför ska FGK under 2019 jobba mer strategiskt med
kommunikationsåtgärder. Därför kommer en utvecklingsplan tas fram, för att
utreda hur vi ska jobba mer strategiskt, systematiskt, långsiktigt och målinriktat
med kommunikation, beteendefrämjande åtgärder och dialog för att minska
nedskräpningen

Skräpkampanj 2019. Årets skärpkampanj kommer bli av något mindre format
för att ge plats åt det strategiska utvecklingsarbetet.
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Fortsatt skräpmätning. Skräpmätning ska genomföras 2019 av FGK.

Skräpmätning är viktig för att kunna mäta effekten av olika insatser, samt för att
kartlägga var skräpet finns och mycket det är.

Plastpåseanvändning

torghandeln.

Möjligheterna
att
förbjuda/minska/påverka användandet av engångsplastpåsar för torghandel
undersöks av upplåtelseenheten på FGK.

Uppdrag att utreda möjligheten att minska mängden plastavfall i den
offentliga miljön. Tekniska nämnden har fått detta uppdrag i
Kommunfullmäktiges budgetskrivelsen för 2019.

VA SYDs arbete med bräddningar. VA SYD jobbar aktivt med frågan om att

minska bräddningarna i staden. VA SYD genomför även regelbundna kampanjer
för att kommunicera om vad som ska, och inte ska, hamna i avloppssystemet
samt arbetar med informationsutskick till hushåll. Kretseum och möjligheten till
studiebesök på stadens reningsverk är andra åtgärder för att öka kunskapen om
vad som ska hamna i avloppet.

Förslag på ytterligare åtgärder
Här nedan listas förslag på ytterligare åtgärder Malmö stad kan genomföra för
att minska mängden plast i stadens vatten. Åtgärderna är kategoriserade i
enlighet med de källor som identifieras.
ALLMÄNT

Omvärldsbevakning och testbädd för innovativa lösningar. Malmö stad
håller sig med fördel uppdaterad i frågan om plast i vatten och nedskräpning
genom att följa forskning och framtagande av innovativa lösningar. Malmö stad
kan även söka samarbete med forskning i exempelvis nedskräpningsbeteende
och beteendeförändring eller andra relaterade ämnen. Malmö stad kan även ligga
i framkant och testa nya innovativa lösningar, både vad gäller tekniska lösningar
så som exempelvis lösningar för att minska spridning av skräp genom
dagvattennätet, och beteendepåvekande åtgärder.
NEDSKRÄPNING I STADSMILJÖN OCH LÄNGS KUSTEN

Renhållningsansvaret av den allmänna platsmarken faller på FGK. Därför är
denna källa en av de mest påverkningsbara för Malmö stad.

Förbud mot rökning på uteserveringar och vissa allmänna platser. 1 juli

2019 införs ett nytt förbud mot rökning på vissa allmänna platser så som
uteserveringar, busshållplatser, perronger och lekplatser. Malmö kan verka för
en snabb implementering av lagändringen. Lagändringen kan också innebära att
rökning sker på nya platser i den offentliga miljön, så som precis utanför
restauranger och busshållplatser, vilket kan leda till ökad nedskräpning av fimpar
på den allmänna platsmarken. Detta bör bevakas och behovet av ett ökat antal
papperskorgar eller askkoppar på nya platser undersökas. Det kan också utredas
om ett förbud mot rökning på stränder kan vara möjligt.
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Storsatsning på kommunikation, beteendeförändring. Växla upp
existerande kommunikationsinsatser för att öka medvetenheten kring
nedskräpningsproblematiken och minska nedskräpning vid källan genom
beteendeförändring.
För att åstadkomma bettendeförändring behövs
kontinuerliga och långsiktiga insatser.

Mer resurser till renhållning i allmänhet och specifikt i vatten. Ökade
resurser för personal och specialiserad utrustning, så som exempelvis
fimpdammsugare, eller en välanpassad båt eller flotte för renhållning i vatten, är
en tänkbar åtgärd. Möjligheterna och effektiviteten av insatsstädning och mer
riktad städning kan utredas. En utökning av trivselpatruller är en annan möjlig
insats. En utredning av möjligheterna och effekterna av fler soptunnor samt
påverkan av dess strategiska placering kan göras. Arbetet med renhållning kan
ges mer vikt genom tydliga mål, en tänkbar målsättning kan vara inga överfulla
papperskorgar. Allt utvecklingsarbete med renhållning bör ske i samarbetet med
Serviceförvaltningen och renhållningspersonalen i fält för att ta tillvara på deras
erfarenheter från verkligheten.

Säkerställa att vattenmiljön tas med i det budgetuppdrag som 2019 har
getts till tekniska nämnden om att utreda möjligheterna för att minska
mängden plastavfall i den offentliga miljön. Slutsatserna i denna rapport bör
också de inkluderas och användas.

Satsning på minskning av engångsartiklar och utfasning av
engångsartiklar av plast inom Malmö stad och under större offentliga
arrangemang så som t.ex. Malmöfestivalen. Uppväxling av stadens arbete
att minska användandet av engångsartiklar under större offentliga arrangemang,
både då staden står som arrangör samt för externt anordnade arrangemang.
FISKESEKTORN OCH SJÖFART

Denna källa bedöms som mindre och svårpåverkningsbar för Malmö stad.
Försök har gjorts att samarbeta med fiskare vad gäller förlorade fiskeredskap
genom att bland annat tillhandahålla insamlingskärl. Mängden insamlade
fiskeredskap var dock mycket liten. Inga åtgärder föreslås i detta skede.
HAMNVERKSAMHET

Denna källa bedöms som mindre och svårpåverkningsbar för Malmö stad. Inga
mätningar eller observationer om hur stor påverkan denna potentiella källa har.
En möjlig åtgärd kan vara att mäta eller övervaka om hamnverksamheten är en
väsentlig källa till plast i Malmös vatten.

Mer riktad tillsyn på plasthantering på avfallsanläggningar,
byggarbetsplatser och inom hamnverksamheten. Denna åtgärd finns även
under avfallshantering och byggarbetsplatser.
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AVFALLSHANTERING

Mer riktad tillsyn på plasthantering på avfallsanläggningar,
byggarbetsplatser och inom hamnverksamheten. Denna åtgärd finns även
under hamnverksamhet och byggarbetsplatser.
BYGGARBETSPLATSER

Mer riktad tillsyn på plasthantering på avfallsanläggningar,
byggarbetsplatser och inom hamnverksamheten. Denna åtgärd finns även
under hamnverksamhet och avfallshantering.

Utreda möjligheterna att inkludera villkor om att minska plastläckage
från byggarbetsplatser i avtal och upphandlingar.
SKRÄP FRÅN ANDRA VATTENOMRÅDEN FÖRS IN I MALMÖ

Samverkan med andra kommuner i frågan om plast i hav och vatten.
BRÄDDNINGAR

Växla upp kommunikationsinsatserna om vad som får spolas ner i
avloppet.
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