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Vem gör vad?

• Naturvårdsverket, landbaserade källor och spridningsvägar, 
nedskräpning

• Havs- och vattenmyndigheten, havsbaserade källor, 
övergripande ansvar marint skräp

• KemI, tillsatta mikroplaster i kosmetiska produkter,

• Trafikverket, däckslitage
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Källor och spridningsvägar, 
regeringsuppdrag 2015-2017

• Identifiera och prioritera viktigare källor och spridningsvägar

• Förslag till åtgärder

• Styrmedelsanalys

Utfört av Naturvårdsverket i samarbete med HaV och andra 
berörda myndigheter
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Förekomst av mikroplast
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Källor och spridningsvägar

Exposure and effects of

Microplastics on wilddlife

Swedish sources and pathways

for microplastics to the marine

environment

Tekniska lösningar för avancerad 

rening av avloppsvatten
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Viktiga källor

Väg- och däckslitage

Konstgräsplaner

Textiltvätt

Nedskräpning

Båtbottenfärg

Industriell hantering av primärplast
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Viktiga källor, bedömningskriterier

• Källans skadlighet

• Dokumenterad förekomst

• Sannolikheten för spridning

• Mängd

• Källa som ger upphov till stora punktutsläpp
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Kunskapsluckor

• Begränsade data om förekomst

• Osäkerhet i hur stor spridningen är

• Ej standardiserade mätmetoder

• Top down-uppskattningar där data saknas
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Föreslagna åtgärder

• Kunskapsuppbyggande: däckslitage, dagvattenrening, 
båtbottentvätt

• Information: textiltvätt, konstgräs, nedskräpning

• Regeländringar: kosmetiska produkter, båtbottentvätt

• Vägledning: konstgräs, industriell produktion

• Teknikutveckling: dagvattenrening, tvättmaskiner, ARV

• Internationella styrmedel: tex Ekodesigndirektivet
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Övervakning och uppföljning

Nya studier planerade:

• Gradientstudie med jämförelse mellan provtagningsmetoder, 
Byfjorden, Uddevalla 

• Provtagning båtbottentvättar, flera lokaler med olika tekniska 
lösningar

• Provtagning i de fyra stora sjöarna
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Fortsatt arbete

• Särskild utredning:

Minskade negativa miljöeffekter från plast

• Internationella åtaganden

främst inom OSPAR och HELCOM
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Fortsatt arbete

• Pågående forskningsprojekt 

och nya utlysningar

• Förväntningar inför framtiden?
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Vem kan göra vad?
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• Åtgärda nedskräpning

• Textilier och tvättrutiner

• Upphandling av 
mikroplastfria produkter

Tack!
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