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Remissvar från Håll Sverige Rent 
 
Ordning och reda på avfallet 
 
Om Håll Sverige Rent 
Sedan 60-talet har Håll Sverige Rent varit den viktigaste rösten i det förebyggande 

arbetet mot nedskräpning, då i form av en kampanj. Idag är Håll Sverige Rent en ideell 

organisation som grundadats 1983 av Naturvårdsverket och Returpack. Vi arbetar brett 

mot skräpet - genom att samla kunskap, ta fram konkreta verktyg för kommuner, skolor 

och företag och genom att ge människor möjlighet att engagera sig mot skräpet. 

 

Synpunkter 
Det är mycket bra att regeringen agerar på problematiken där avfallshantering 

har brustit eller som i vissa fall helt fallerat. Områden där avfall blir liggande 

utgör ofta en miljöfara och leder i flera fall till ökad problematik med 

nedskräpning. För att ställa om mot ett mer cirkulärt samhälle krävs att de 

föreslagna åtgärderna är kraftfulla.. De i promemorian föreslagna åtgärderna är 

några av flera viktiga steg mot mer cirkulär ekonomi. Håll Sverige Rent har 

förhoppningar om att denna promemoria kan bidra till ökning av cirkulär 

ekonomi och minskad nedskräpning. 

 

Vänliga hälsningar 

 

 

Johanna Ragnartz   

VD, Håll Sverige Rent 
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