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 Naturvårdsverket 

 

Rapport strandstädning Ronneby kommun 

Bakgrund 

Ronneby kommun har beviljats medel från Naturvårdsverket för strandstädning.  

Projektet syftar till att städa 2 kustområden i kommunen. Områdena som har 

strandstädats kan delas in i två områden där det ena består av Piren (del av Ronneby 

hamn), Karön, Harön, Lilla Ekön, Inre Stekön, Killingsholmen och det andra området 

består av Torkö, Eneholmen, Helgeö, Stenabyholm, Stenaby och Kuggeboda. Se bild 

1 för karta över aktuella områden. Kommunen är den största markägaren i dessa 

områden.  

Kusten och skärgården i Ronneby kommun ingår i Biosfärområdet Blekinge 

Arkipelag som är ett av UNESCOs modellområde för hållbar utveckling. I Blekinge 

Arkipelag pågår led- och produktutvecklingsprojektet ARK 56 med leder för 

paddling, vandring och cykling plus skärgårdstrafik. ARK 56 ska tillgängliggöra 

biosfärområdet och dess unika natur- och kulturmiljöer för att bidra till en hållbar och 

levande kust och skärgård. Att genomföra ARK56-projektet och strandstädningen 

samtidigt ger en samverkanseffekt för miljön, rekreationsvärden och besöksnäringen i 

Ronneby kommun. 

Metod 

I början av maj så skickade vi ut ett informationsbrev till berörda markägare där de 

fick lämna godkännande att vi skulle städa på deras mark. Alla utom en markägare 

godkände detta. Samtidigt skrev vi ett förfrågningsunderlag för att direktupphandla 

strandstädningen. Det var 2 stycken som lämnade anbud. Det ena anbudet förkastades 

och därefter tilldelades Resurs i Blekinge uppdraget att genomföra strandstädningen. 

Under den 1 juli-5 oktober strandstädade Resurs i Blekinge. De gjorde en grov 

uppskattning av avfallsfraktion och mängd innan avfallet hämtades av Ronneby Miljö 

& Teknik AB. På Ronneby Miljö & teknik ABs avfallsanläggning togs avfallet 

omhand enligt deras normala rutiner, det sorterades så det kunde återvinnas. 
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Sammanställning och slutredovisning av projektet gjordes under oktober och 

november. 

 
Bild 1. Karta som visar områdena som har strandstädats. Totalt en strandsträcka på 3 mil. 

Informationsspridning om projektet har varit återkommande under projekttiden 

genom följande insatser: 

 Pressträff 29 juni vilket gav en artikel i Blekinge Läns Tidning och en artikel i 

Sydöstran. 

 Pressträff 19 oktober vilket gav en artikel på 24Blekinge och ett inslag på P4 

Blekinge. 

 Information om projektet i olika samråd och föreningar t.ex. 

fiskesamrådsmöte, Blekinge arkipelag, ARK 56 och Blekingekustens 

vattenråd. 

 Information till Ronneby kommuns miljö- och energiråd (11 december 2018). 

 Projektrapporten finns tillgänglig på Ronnby kommuns hemsida. 

 Informationsbrev till alla berörda markägare där vi begärt godkännande från 

markägaren för att få lov att städa. 

 Resurs i Blekinge har informerat om projektet till de personer som de mött 

under tiden de städat.  
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Resultat 

Resurs i Blekinge har under 

perioden 1 juli – 5 oktober, det vill 

säga lite mer än 3 månader, städat 

en 3 mil lång sträcka av Ronnebys 

kust. De har under halva tiden varit 

bemannade med 3-4 personer och 

under andra halva tiden med 6-8 

personer. Alla dessa personer står 

långt från arbetsmarknaden. 

Utöver detta så har det varit 2 

handledare. Totalt har Resurs i 

Blekinge plockat upp 2700 kg 

avfall. Se Bilaga A för att se hur stor mängd av respektive avfallsfraktion som 

plockats på respektive plats. Fördelningen mellan avfallsfraktionerna utifrån volym 

har ungefär varit 75 % plast och frigolit, 10 % järn, 8 % trä, 5 % glas och 2 % övrigt. 

Det har mest varit petflaskor, småplast och plastpåsar. I bilaga A beskrivs närmare 

vad det är för typ av avfall som hittats på varje plats.  

När Resurs i Blekinge städade längs med hamnen såg de att det fanns stora mängder 

avfall längs med Ronnebyån. De valde då att även städa en sträcka på 200 meter upp 

längs med ån. 

På en plats hittades större mängder eternitplattor och glas. Resurs i Blekinge rörde 

inte plattorna men tog bilder och noterade vart plattorna fanns. Denna information har 

sedan lämnat till kommunens miljö- och byggnadsförvaltning.  

Ekonomisk redovisning 

Aktivitet kr 

Städning av Resurs i Blekinge 540 000 

Sjötransport, tekniska förvaltningen* 10 000 

Landtransport och återvinning, Ronneby Miljö & 

Teknik AB* 

5265 

Projektledning, informationsspridning, uppföljning* 30708 

Annons upphandling* 1 796,84 

Bilhyra* 116 

Summa 587 885,84 
* Medfinansieras av Ronneby kommun eller Ronneby miljö & teknik AB. 

Total kostnad: 587 885,84 kr 

Medfinansiering från Ronneby kommun: 42 620,84 kr 

Medfinansiering från Ronneby miljö & teknik AB: 5265 kr 

Sökt bidrag: 540 000 kr  

Se bilaga C för ingående balans, erhållna medel, kostnader, intäkter samt utgående 

balans. 

Bild 2. Det vanligaste avfallet som har plockats 

upp är petflaskor. 
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Slutsatser 

I ansökan uppgav vi att vi trodde att vi skulle plocka mer än 800 kg avfall utifrån 

Karlshamns kommuns erfarenheter. Med de 2700 kg som vi hittat har vi väl 

överträffat vår målsättning. Fördelningen mellan olika avfallsfraktioner är i stort sett 

detsamma som den var i Karlshamn. De hade 80 % plast och vi hade 75 % plast. 

Uppskattningsvis är det 70-80 % av plasten som har flutit i land. Det är mer plast på 

de delar av strandremsorna som är ut mot öppet hav. Däremot har mycket av burkarna 

som hittas slängts på plats.  

Vissa delar av kustområdet har varit väldigt otillgängliga och varit svåra att komma 

till. Ibland har avfall fått plockats från båt. Strandstädningen gjordes i senaste laget då 

växtligheten hade växt upp och gjorde att det inte gick att hitta allt avfall, framförallt 

plast. 

De personer som Resurs i Blekinge har mött ute under städningen har gett dem positiv 

respons samt varit nyfikna på vad de gjort och varför de städat.  
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Bilaga A – Beskrivning av avfallet på de olika platserna 

Inre Stekön 

Två rostiga tunnor, plaststolar, rostig vägskylt, boj av frigolit och plast, målat trä 

 

Killingsholmen 

Mest smått och krossat glas 

 

Karön 

Däck, 2 plaströr på 3 meter, mycket petflaskor, två metallstolar och ett metallrör på 

3,5 meter  

 

Lilla Ekön 

 2 dunkar med spillolja, boj av plast och metall, vägmärke av plast, en plasttunna, ett 

kylskåp, fiskelåda av plast, bildäck och en träbrygga 

 

Harön 

Krossat glas, två metallstolar, mindre metallbitar, petflaskor och plastpåsar 

 

Ekenäs till hamnen 

Järnskrot, stor kätting, presenning, plastmatta, wellpapp, kylskåp, gamla skåpsluckor, 

däck 

 

Torkö 

Större metall och järnskrot, badkar, plaströr, dumpersdäck, plastlådor, bräder och 

reglar 

 

Helgeö 

Petflaskor, små bitar av metall och burkar 

 

Stenabyholm 

Plaströr, petflaskor, småplast, glasflaskor, burkar och mindre metallbitar 

 

Eneholmen 

Gamla bräder och reglar, småplast 

 

Stenaby-Kuggeboda 

2 plastdunkar, bräder, 2 metalltrummor till tvättmaskin, järnskrot, burkar, petflaskor, 

glasflaskor 
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 Tabell 1. Hur mycket av respektive avfallsfraktion som hittats på de städade platserna. 

VIKT I KG PLAST FRIGOLIT GLAS METALL TRÄ DÄCK OLJA ÖVRIGT 

INRE STEKÖN 66 4 6 50 10 40   

KILLINGSHOLMEN 11 8 8 11  12   

KARÖN 82 10 10 45  25   

LILLA EKÖN 45 8 7 75 350 12 25  

HARÖN 11 8 6 16  4   

EKENÄS TILL 

HAMNEN 77  10 220 10 75  42 

TORKÖ 72 20 6 330 50 150  10 

HELGEÖ 13  4 5     

STENABYHOLM 33 8 6 9     

ENEHOLMEN 17 6 5 9 250    

STENABY-

KUGGEBODA 44  4 110 40   
100 

TOTALT 471 72 72 880 710 318 25 152 
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Bilaga B – Bilder från strandstädningen 

 
Petflaskor har varit det vanligaste avfallet som har plockats upp. 

 

 
Det har även hittats stora mängder frigolit och cirka 35 bildäck. 
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Det största som hittades var ett dumpersdäck på Torkö. 

 

 
Resurs i Blekinge grovsorterade avfallet i säckar medan de gjorde strandstädningen. 

Ronneby Miljö & Teknik AB sorterade sedan avfallet på sin avfallsanläggning innan 

avfallet återvanns. 

 

 

 


