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Motion av Lars Svärd (M) om bötfällning för nedskräpning med cigarettfimpar

Det är förbjudet att skräpa ned i Sverige. Detta gälier på alla platser dit allmänheten har
tillträde eller insyn till, och det riktar sig till alla - även markägare.
Det överlägset vanligaste skräpet i stadsmiljö är fimpar och snus som står för cirka 80 procent
av det totala skräpberget, varav enbart fimpar står för 70 procent. I Stockholm är motsvarande
siffra omkring 60 procent. Enligt stiftelsen ”Håll Sverige Rents” årliga rapport kostar
nedskräpningen i Sverige runt två miljarder vaije år. En vanlig sommardag 2016 kunde man
hitta runt 25 000 fimpar i en av Stockholms parker, enligt skräpmätningar som stiftelsen Håll
Sverige rent gjort i samarbete med Statistiska centralbyrån.
År 2011 infördes böter för nedskräpning, och finns lagstadga! i 29 kapitlet, paragraf 7
Miljöbalken samt i Riksåklagarens föreskrifter. Med skräp menas både mindre föremål som
glas, papper, engångsgrillar och fimpar såväl som större föremål som exempelvis byggavfall,
möbler, bilar och hemelektronik. Bortsett från att förfular stadsmiljön så är det också skadligt.
I filtret farliga ämnen som kadmium, ett ämne som även finns i batterier. Fimparna går ner i
dagvattnet, och därtill kan såväl barn som djur få i sig dem.
När det gäller nedskräpning som är mindre allvarlig kan polisen böttalla på plats, så kallad
nedskräpningsförseelse. Boten är på 800 kronor. Enligt Riksåklagarens föreskrifter handlar
det om nedskräpning med små mängder skräp, exempelvis snabbmatsförpackningar, glas- och
plastflaskor, olika typer av dryckesförpackningar, engångsgrillar och andra engångsartiklar.
Dessa böter delas dock ut i allt mindre omsättning, och även om det är olagligt att slänga
fimpar så är de undantagna från böter eftersom det är en svår sak för polisen att upprätthålla.
Det är en problematisk situation, men samtidigt ingen anledning till att undanta fimpar från
böter. Den mest självklara åtgärden är givetvis att se till att cigarettfimpar omfattas av
ordningsboten. Ett bötesstraff även på att slänga fimpa skulle innebära en tydligare signal om
att detta är oacceptabelt i ett Stockholm som ska vara snyggt och tryggt.
I syfte att minska nedskräpningen i Stockholms stad föreslår jag att kommunfullmäktige
beslutar:
att

uppdra åt kommunstyrelsen att hemställa till regeringen att ändra lagstiftningen
på så sätt att nedskräpning med fimpar uppgraderas till brott med pemiingböter i
straffskalan.

Stockholm den 11 oktober 2017

