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Abstract

Illegal waste tra�cking is today one of the most pro�table illegal activities in the
world. About 25 % of all global waste transports are estimated to be illegal and
they are increasing. The same applies to plastics; the production of plastics is
increasing and so is the illegal shipment of plastic waste. Due to the often-
harmful substances in plastics, when plastic waste is not taken care of in a proper
way, these harmful substances are released into the environment and causes
damage.

This study shows what the Swedish authorities do to manage and reduce
the illegal waste tra�cking. To achieve the aim and purpose of this study we have
studied scienti�c articles and reports from authorities that show the current
situation and regulation. The study also included an examination of the
legislation in the �eld of waste and waste shipment, both national and
international. An interview has also been conducted with an environmental
inspector from Malmö environmental administration. The main results show
that Sweden is putting considerable e�ort into the prevention of illegal
transportations with waste, such as plastics, across borders. The various aspects of
the problem are taken care of by several Swedish authorities, who also collaborate
with each other and with authorities in other countries. Despite this, there are
several challenges and di�culties within the supervision that needs to improve.
The results show that conviction for illegal cross-border waste transport can be a
complicated process.
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Populärvetenskaplig sammanfattning

Illegal gränsöverskridande avfallshandel är en komplex fråga. Att en
avfallstransport är illegal är inte alltid lätt att bevisa då det är �era aspekter som
spelar in. I Sverige är det �era myndigheter som samarbetar på området och
samarbetar med andra länder. Svenska myndigheter jobbar återkommande med
att förbättra tillsynen när det kommer till att identi�era och stoppa de illegala
avfallstransporterna. Trots att det sker en hel del samverkan och samarbete på
området, �nns det �era utmaningar inom tillsynen på området som kräver
förbättringar.

En stor summa illegala pengar är inblandad i den här verksamheten,
vilket i sin tur resulterar i att de inblandade länderna förlorar mycket pengar. De
illegala gränsöverskridande avfallstransporterna med plast har en stor negativ
inverkan på miljön på �era sätt p g a den ofta bristfälliga hanteringen av
plastavfallet. Plastavfallet innehåller gifter som kan frigöras till naturen vid den
bristfälliga hanteringen. Det är inte ovanligt att plastavfall hamnar i havet där det
gör skada på det marina djurlivet bland annat, och stannar plastavfallet på land
kan det förgifta jorden eller grundvattnet. Förbränns plastavfallet kan det också
släppa ut skadliga ämnen till luften.

Till följd av den illegala gränsöverskridande handeln med plastavfall
riskeras även människors hälsa då det ofta är många människor som bor på de
stora deponier där illegalt avfall som plast ofta hamnar och jobbar där med att leta
och sälja plastavfall. Dessa människor riskerar sin hälsa eftersom plasten
innehåller hälsoskadliga ämnen vilka frigörs dels då avfallet ligger helt oskyddat på
marken och dels genom att det ofta förbränns utan någon rening helt öppet.

Arbetet har koncentrerats till det miljövetenskapliga och den negativa
e�ekten på miljön. Resultatet av det här arbetet sammanställer problemet med
den illegala gränsöverskridande avfallshandeln med plast och vidden av det, för att
läsaren ska bli upplyst om den här illegala globala verksamheten. Att informera
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om den illegala gränsöverskridande handeln med plastavfall är viktigt då den har
negativa e�ekter på bl a miljön sett till �era aspekter och då det är en så pass
omfattande illegal verksamhet. Arbetet har sammanställts från �era litterära
referenser som vetenskapliga artiklar och myndighetsrapporter men också med
hjälp av lagstiftningen på området miljö, avfall och avfallstransporter. En intervju
har också gjorts med en miljöinspektör från Malmös Miljöförvaltning.
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1.Inledning

1.1 Problembakgrund

Den illegala handeln med avfall är en av de mest lönsamma illegala
verksamheterna i världen, i klass med narkotikahandeln och människohandeln
(Europeiska revisionsrätten, 2020). Den illegala gränsöverskridande handeln med
avfall beror dels på oaktsamhet men även på att man medvetet ägnar sig åt den då
det �nns mycket pengar inblandat (Dermatas & Georganti-Ntaliape, 2020).
Risken för att bli stra�ad för detta miljöbrott är lågt, och så även ofta böterna om
man skulle bli dömd (Europeiska revisionsrätten, 2020). Av alla transporter med
avfall globalt är det uppskattat att runt 25% av de är illegala (Dermatas &
Georganti-Ntaliape, 2020).

I den här uppsatsen tittar vi på just plastavfall eftersom det har blivit en
stor del av de illegala gränsöverskridande avfallstransporterna globalt. Särskilt
efter att Kina som tidigare tog emot ca 45 % av all världens plastavfall har
förbjudit import av detta sedan 2017, har den illegala handeln med plastavfall
ökat till många andra länder som då plastavfallet istället skickas till (Dermatas &
Georganti-Ntaliape, 2020). Totalt sett sker det ingen global minskning av den
illegala generella avfallshandeln utan snarare en ökning (Europeiska
revisionsrätten, 2020).

Ökningen av de illegala gränsöverskridande avfallstransporterna med
plast är ett allvarligt problem då det �nns �era negativa e�ekter av de. Det illegala
plastavfallet hamnar ofta på deponier i tredjeländer där plastavfallet inte tas om
hand på ett hållbart sätt (Dermatas & Georganti-Ntaliape, 2020). Plastavfallet
förbränns ofta helt öppet vilket har en negativ inverkan på miljön då plastavfallet
innehåller giftiga ämnen som, när det förbränns, frigörs till atmosfären vilket
späder på den globala uppvärmningen (Gewert et al., 2015; Reyna-Bensusan et
al., 2019). På deponier där plastavfall förbränns på det här sättet har man sett på
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�era platser att marken består till stor del av endast strimlad plast istället för jord
(Dermatas & Georganti-Ntaliape, 2020). Plastavfallet läggs ofta direkt på marken
vilket gör att plasten även förgiftar jorden p g a den här bristfälliga förvaringen
(Dermatas & Georganti-Ntaliape, 2020).

Illegala gränsöverskridande plastavfallstransporter har också en negativ
e�ekt på människors hälsa (Dermatas & Georganti-Ntaliape, 2020). På
deponierna dit avfallet fraktas, bor det ofta många människor som också jobbar
där med att leta avfall för att sälja vidare (Dermatas & Georganti-Ntaliape, 2020).
Deponierna är ingen säker miljö för människor att vistas i och de giftiga ämnena
som frigörs vid förbränningen av plastavfall och frigörs till luften eller läcker ut i
marken utgör en risk för människors hälsa (Dermatas & Georganti-Ntaliape,
2020). Förutom att plastavfallet förgiftar jorden, grundvattnet, och luften kan
plastavfallet hamna i havet vilket kan skada det marina djurlivet när �skar till
exempel sväljer plasten eller fastnar i den (Naturskyddsföreningen, 2017).

Även i Sverige är den illegala handeln med avfall som exempelvis plast ett
problem. När det gäller avfallstransporter med plast till eller från Sverige, förs det
ingen statistik över hur stor andel av de som är illegala (Naturvårdsverket, 2020
a). Naturvårdsverket för dock statistik över de illegala transporter med olika avfall
som stoppas av tullen, länsstyrelsen och polisen (Naturvårdsverket, 2020 a).
Statistik förs även över de avfallstransporter som stoppas utomlands som kan
kopplas till Sverige (Naturvårdsverket, 2020 a). Afrika är den världsdel dit Sverige
skickar det mesta av sitt illegala avfall, enligt statistik från 2015, där speciellt
Nigeria är ett land dit mycket av det svenska illegala avfallet transporteras
(Naturvårdsverket, 2020 a). Det är myndigheter som Naturvårdsverket,
Tullverket, Polisenheten och Länsstyrelserna, men även kustbevakningen och
riksenheten för Miljö- och arbetsmiljömål, som samverkar kring
gränsöverskridande avfallstransporter i Sverige (Naturvårdsverket, 2020 b). Det
sker en ökning av illegala avfallstransporter till och från Sverige och plast är en av
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de avfallstyper där man bedömer att risken för illegal avfallstransport är stor
(Naturvårdsverket,  2020 b).

Plastproduktionen ökar i världen (Dermatas & Georganti-Ntaliape,
2020) vilket leder till att mer plastavfall kommer genereras, varför det är viktigt att
man får stopp på den illegala avfallshandeln så att plastavfallet kan återvinnas på
ett korrekt sätt. I nästa avsnitt presenteras vad illegal transport av avfall innebär,
en de�nition av ämnet plast samt hur plastavfall behandlas i Sverige och
konsekvenserna av de gränsöverskridande avfallstransporter.

1.2 Vad är en illegal avfallstransport?

En illegal avfallstransport de�nieras i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1013/2006 som en transport av anmälningspliktigt avfall som utförs
utan anmälan till de behöriga myndigheterna och utan godkännande från dessa
berörda myndigheter. Det kan enligt förordningen också vara en transport som
sker på ett sätt som inte anges i anmälan eller i transportdokumentet, men också
om den strider mot bestämmelserna i förordningen. Transporter räknas även som
olagliga vid situationer där innehavaren har använt sig av falska uppgifter eller
bedrägeri. De som ägnar sig åt illegal gränsöverskridande avfallstransport är olika
typer av aktörer (Aziarani & Favarin, 2020). Det kan vara entreprenörer som
väljer att rikta in sig på den svarta marknaden (Aziarani & Favarin, 2020). Det
kan även handla om organiserade brottsgrupper som arbetar inom avfallssektorn
och som, genom att bryta mot de regler som gäller för miljömässigt korrekt
behandling av avfall, reducerar sina kostnader för att tjäna mer pengar (Aziarani
& Favarin, 2020). Privatpersoner kan också vara de som ägnar sig åt illegal
gränsöverskridande avfallstransport men även stora företag (Naturvårdsverket,
2020 b). De inblandade kan t ex förfalska deklarationer eller dokument, eller dölja
avfallet för att kunna smuggla det (Aziarani & Favarin, 2020). Illegala
avfallstransporter mellan olika länder, s k gränsöverskridande illegala
avfallstransporter, har det inte forskats lika mycket om som när det kommer till
de illegala avfallstransporterna inom ett lands gränser (Aziarani & Favarin, 2020).
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1.3 Plastens innehåll

Plast är ett samlingsbegrepp för en stor grupp av syntetiska och semisyntetiska
material som kan formas till fasta föremål (Europeiska revisionsrätten, 2020).
Beståndsdelarna av plast är en eller �era organiska polymerer vilka är
makromolekyler som åter�nns i långa kedjor av många mindre molekyler som
kallas för monomerer (Galloway, T.S., 2015).

Plast kan delas in i två huvudgrupper; härdplast och termoplast. När
härdplast hettas upp kan den bli omformad igen eftersom den inte genomgår
några kemiska förändringar när den blir varm. De huvudsakliga härdplasterna är
polyetylen (PE), polypropylen (PP), polystyren (PS) och polyvinylklorid (PVC).
Det som skiljer termoplasterna från härdplasterna är att termoplasterna kan
smältas ner en gång och formas. De kan därefter inte omformas igen p g a den
kemiska reaktion som skett under nedsmältningen. Den mest använda
termoplasten är polyuretan (PUR)  (Shen & Worrell, 2014).

Vid tillverkning av plast används olika typer av tillsatser för att ge plasten
olika egenskaper. Tillsatserna har positiva egenskaper för t ex plastens hållbarhet
men kan även ha en negativ inverkan när plasten ska återvinnas, då tillsatserna
kan begränsa återvinningen eller helt förhindra den. Termoplaster är svårare att
återvinna och kräver en speciell kemisk reaktion för att det ska bli möjligt.
Termoplastens egenskaper är exempel som kan göra plast mindre återvinningsbar,
men även plast som består av många olika plaster eller tillsatser kan hindra
plastavfallet från att materialåtervinnas (Shen & Worrell, 2014).

Återvinningsgraden av plast är ofta mycket lägre än den för övriga typer
av material beroende på bl a den stora variationen av olika plaster och deras
många olika tillsatser och beståndsdelar. Därmed är återvinningen av plast lägre
än för andra material även i länder som har ett utvecklat återvinningssystem och
har ägnat sig åt materialåtervinning länge (Shen & Worrell, 2014).
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Det som gör plasten till ett populärt material med många olika
användningsområden är dels dess unika egenskaper som att den klarar av stort
varierande temperaturområden, är kemiskt- och ljusresistent, kan vara hård eller
mjuk och dels att den är billig och kan ersätta andra råvaror såsom metall och glas.
Dessa faktum har gjort plast till en mycket efterfrågad vara i hela världen
(Andrady, A. L., & Neal, M. A, 2009) och den har blivit allt mer dominerande på
konsumentmarknaden sedan den kommersiella utvecklingen på 1930- och
1940-talet (Jambeck, J.R. et.al, 2015). Mellan åren 1950- 2015 har det globalt
producerats 8 300 miljoner ton plast av vilket 6 300 miljoner ton har blivit avfall
där bara 9 procent har återvunnits, 12 procents förbränts och 79 procent har
deponerats (Geyer et.al, 2017).

1.4 Plastavfall i Sverige

Sverige producerar årligen ca 1,1 miljoner ton plast per år, enligt si�ror från 2016
(SMED, 2019). Landet exporterar en ungefär lika stor mängd, samtidigt som
man importerar runt 1,3 miljoner ton (SMED, 2019). De största
användningsområden för plast i Sverige är främst förpackningar, som utgör 325
000 ton, och efter det byggsektorn (262 000 ton) och fordonsindustrin (134 000
ton) (SMED, 2019). Ett stort �öde utgörs av övriga plastprodukter, som
exempelvis plast från vården, leksaker och hushållsartiklar, som utgör 455 000 ton
(SMED, 2019). En kraftig ökning har kunnat observeras av mängden plastavfall i
Sverige. Plastavfallet uppskattades uppgå till ungefär 1,7 miljoner ton enligt
statistik från år 2016/2017, vilket är en ökning med 300 000 ton från år 2012
(SMED, 2019). Trots det har mängden exporterat och importerat plastavfall
minskat i Sverige sedan 2010  (SMED, 2019).

I Sverige går det mesta plastavfallet till förbränning och därmed
energiåtervinning och bränsle (1 311 000 ton) (SMED, 2019). Runt 6 000 ton
går till deponering (SMED, 2019). En ganska stor mängd plastavfall går till okänd
behandling, ungefär 171 000 ton (SMED, 2019). 83 000 ton går även till export
för senare okänd behandling (SMED, 2019). Hur mycket plastavfall som går till
materialåtervinning skiljer sig åt inom olika sektorer (SMED, 2019). Av
förpackningar går ungefär hälften till materialåtervinning medans inom
verksamhetsavfall, där t ex byggnads- och rivningssektorn ingår, går endast 0,8 %
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till materialåtervinning (SMED, 2019). Totalt sett är det ungefär 134 000 ton
plastavfall årligen i Sverige som går till materialåtervinning (SMED, 2019).

Figur 1: Avfallstrappan (egen bild)

Enligt EUs avfallstrappa (�gur 1) som visar hierarkin för hur avfall ska
behandlas, ska avfall i första hand minskas från att uppkomma från första början
(Direktiv 2008/98/EG, 1 kapitlet, 4 artikeln). Alternativet efter det är att
återanvända avfallet för att som tredje alternativ materialåtervinna det (Direktiv
2008/98/EG, 1 kapitlet, 4 artikeln). Efter det ska alternativet vara att
energiåtervinna avfallet, för att som sista utväg i steget längst ner i trappan
deponeras (Direktiv 2008/98/EG, 1 kapitlet, 4 artikeln).
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1.5 Plastföroreningars och plastanvändnings konsekvenser

Plastföroreningar orsakade av mänskliga aktiviteter är idag en av de största
miljöfrågorna eftersom invasionen innebär ett hot mot allt liv (Mahowald et al.,
2021). Trots att mycket av plastavfallet deponeras, återvinns eller förbränns
hamnar cirka 12-18 % av avfallet i miljön på grund av bristfällig hantering
(Mahowald et al., 2021).

Den nuvarande tillväxten av plastanvändning beräknas fördubbla
plastproduktionen inom de närmaste 20 åren och denna ökning kommer i sin tur
att resultera i en samtidig ökning av plastavfall som uppstår efter konsumtion
(Lebreton & Andrady, 2019). I nästa stycke redogörs för plastcykelns olika delar
där det även framgår hur plastavfallet som kvarstår efter förbrukning hanteras.

1.6 Plastens livscykel

Den ständigt pågående och växande plastproduktionen i världen är bland de
största bidragen till globala utsläpp av växthusgaser från industrisektorn. Plastens
livscykel består av olika delar där de nuvarande nivåerna av växthusgasutsläpp
från livscykeln ses som ett hinder för att hålla globala uppvärmningen under
1,5°C (CIEL, 2019). När konsumenternas framtida efterfrågan på plast ökar
kommer detta även leda till ännu mer ökade koldioxidutsläpp. År 2050 kan
tillverkning och bearbetning av plast stå för 15 % av de årliga koldioxidutsläppen
(Lebreton & Andrady, 2019).

Första steget i livscykeln är utvinning och transport av fossilt bränsle som
används vid tillverkning av plast. Här produceras växthusgaser från bland annat
bränsleförbränningen och energiförbrukningen vid borrning. Bara i USA år 2015
har det från utvinning och produktion av fossilt bränsle till plastproduktion
släppts ut cirka 9,5–10,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CIEL, 2019).
Andra steget av plastens livscykel är ra�nering och tillverkning. Detta steg är
väldigt energikrävande där det produceras en betydande mängd växthusgaser
(CIEL, 2019).
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Avfallshantering som uppstår efter förbrukning av plast är det tredje
steget av livscykeln. Oftast sker hanteringen av plastavfallet genom deponering,
återvinning eller förbränning där var och en av dessa metoder bidrar med olika
mängder växthusgasutsläpp. Deponering av avfall ger det minsta utsläpp av
växthusgaser. Dock �nns här andra risker ur ett miljö- och hälsoperspektiv, vid
deponeringen kan tungmetaller läcka ut och förorena mark och grundvatten.
Återvinningen har en måttlig utsläppsnivå vilket gör den fördelaktig ur ett
utsläpps- och miljöperspektiv. Förbränning är den process som är den största
källan till utsläpp från platsavfallshanteringen. Exempelvis USA: s utsläpp från
plastförbränning 2015 har uppskattats till 5,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter.
För bara plastförpackningar uppgick de globala utsläppen från förbränning till 16
miljoner ton koldioxidekvivalenter under år 2015. I dessa värden är dock
växthusgasutsläppen från öppen förbränning och annan hantering av plastavfall
inte inräknat (CIEL, 2019). Det avfallet som inte återvinns eller förbränns
hamnar slutligen i miljön där det fortsätter att påverka vårt klimat, miljö och hälsa
(Mahowald et al., 2021). Vilka konsekvenser dessa plastföroreningar sedan får
förklaras  i nästkommande stycken.

1.7 Mikroplaster

Konventionell plast är tillverkad för att ha lång livslängd vilket även innebär att
den är svårnedbrytbar. Plast sönderdelas inte märkbart, snarare fragmenteras den
långsamt och kontinuerligt i mindre och mindre bitar till så kallade mikroplaster
(Amelia et al., 2021). Den be�ntliga forskningen gällande i vilken grad
mikroplasterna påverkar miljö och hälsa är idag fortfarande begränsad. Trots detta
framgår det att dessa mikroplaster har e�ekter på jordprocesser och
växtproduktion, förändrar mikrobiell sammansättning samt leder till nedsatt
hälsa och dödlighet vid konsumtion av biota. Inandning av partiklar kan vara
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irriterande för lungvävnad och även leda till allvarliga sjukdomar (Mahowald et
al., 2021). För att begränsa mikroplastföroreningar är det viktigt att nå en
förståelse för inte bara källan till mikroplaster utan också deras nedbrytning och
transport (Amelia et al., 2021). Medan havs- och �odsystemens roll i
ackumulering och transport av mikroplaster är väl dokumenterad har det i en
studie, Mahowald et al., 2021, undersökts atmosfärens betydelse i transport av
mikroplaster. Forskare fann att nästan inga av de luftburna mikroplasterna kom
direkt från plastskärp som �nns i städer, utan huvudsakligen var de största
källorna vägtra�k (84%) samt vindar över hav (11%) och jordbruksmark (5%). Det
framkom även att mindre mikroplaster kan stanna kvar i atmosfären i en vecka,
vilket är tillräckligt länge för att hinna blåsa över kontinenter (Mahowald et al.,
2021).

1.8 Plast i marin miljö

Den ökande mängden plastrester i den marina miljön är ett ständigt växande
globalt miljöproblem. Mer än 60% av allt �ytande skräp i haven är plast och
mängden fortsätter öka varje år (Gewert et al., 2015). Konsekvenserna av
plastavfallet på det marina ekosystemet är väl dokumenterad då det utgör ett
allvarligt hot mot det vilda djurlivet. Det orsakar bland annat dödlighet hos
sjöfåglar, marina däggdjur och �sk efter att de har fastnat i eller ätit plast som
oftast misstas för mat (Laist, D. W., 1987). Plastpartiklar har till exempel hittats i
mag- och tarmkanalen hos bentiska ryggradslösa djur och större däggdjur (Amelia
et al., 2021). När plast hamnar i havsmiljön �yter plastpolymerer som är lättare än
vattnet på havsytan och utsätts för solljus. Med tiden bryts föreningen ned till
mikroplaster genom reaktioner initierade av UV-strålning och mikroorganismer
(Lau, W. W. Y. et al., 2020). Intagningen av dessa mikroplaster påverkar levande
organismers utfodrings-, matsmältnings- och reproduktionsprocesser och kan
även orsaka  neurotoxicitet  och genotoxicitet (Amelia et al., 2021).

Mikroplaster har dock inte bara konsekvenser för det marina djurlivet
utan också för människors hälsa. När djuren exponeras för plastpartiklarna
hamnar dessa mikroplaster till slut i vårt livsmedelssystem (Lau, W. W. Y. et al.,
2020). I vilken grad mikroplasterna påverkar hälsan är dock fortfarande ett
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underbeforskat område (Amelia et al., 2021). I en studie har de påvisats att
mikroplaster kan överföras från mag- och tarmkanalen till lymfsystemet (Hussain
et al., 2001). Dock är denna absorption väldigt begränsad och kan endast ha
e�ekter på immunsystemet och medföra in�ammation i tarmen (Yoo, Doshi, &
Mitragotri, 2011).

Ett annat problem med exponering av mikroplaster är de kemikalier som
kommersiell plast innehåller. Vid nedbrytningen och fragmenteringen av
plastavfall frigörs dessa kemikalier i vatten (Gewert et al., 2015). En utav de
vanligaste plastkemikalerna är till exempel bisfenol som är välkänd för sina
hormonstörande e�ekter (Lind & Lind, 2012).

1.9 Konsekvenser av den illegala plastavfallshandeln

De illegala gränsöverskridande avfallstransporterna är ett växande globalt problem
och är dessutom svåra att identi�era och undvika. Det är svårt att bestämma eller
kvanti�era omfattningen av avfallskriminalitet men det �nns tillräckliga bevis
som tyder på att problemet är betydande. Illegala avfallstransporter utförs av
individer som arbetar inom eller nära branschen och oftast väljer de exportera till
utvecklingsländer med bristande miljökontroll (Baird, et al., 2014).
Problematiken i detta är att det är svårare att undersöka och uppskatta
konsekvenserna av de illegala verksamheterna eftersom dessa länder inte har
tillräckliga resurser för att mäta miljöpåverkan (Europeiska miljöbyrån, 2021).
Dessutom kan hantering av skador orsakade av den illegala verksamheten även
innebära höga framtida kostnader för de mottagande länderna. Enligt UK
Environmental Agency kostar det över 100 miljoner pund att undersöka och
rensa upp de olagliga deponierna i Storbritannien till exempel (Liu, Y. et al.,
2017).
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Illegal transport, hantering och deponering av avfall har konsekvenser
både för miljön och människor eftersom avfallet behandlas eller dumpas oftast
utan respekt till miljön och människors hälsa i de mottagande länderna. En
allvarlig konsekvens av de illegala avfallstransporterna är att det påverkar
människors hälsa som arbetar på deponierna dit avfallet transporteras.
Arbetsförhållanden där är oftast extrema och det är ganska få som är medvetna
om vilka faror det kan �nnas med hantering av plastavfallet. Detta beror till stor
del på kunskapsbrist om de kemikalier som ingår i plasten och deras skadliga
hälsoe�ekter (Naturvårdsverket, 2010). Illegala plastavfallshandeln har inte bara
konsekvenser för människors hälsa utan också för naturmiljön.

I en studie, Vaverková et al., (2019), framkommer det att en av
miljökonsekvenserna av de illegala transporterna är dess inverkan på marken och
artsammansättningen. Avfallet transporteras oftast till så kallade “olagliga
avfallsdeponier”. De olika faserna av avfallshanteringen sker med andra ord i
områden som inte lagligen betecknas som deponeringsplatser.
Hanteringsmetoderna där är oftast felaktiga och tillsammans med det ökande
trycket på markytan försämras markresurserna. Det påverkar även
artsammansättningen av inhemsk (ursprunglig) vegetation och skapar utrymme
för efterlevnad av synantropiska arter såväl som invasiva växtarter. Med
synantropiska arter menas vilda växter som lever i nära förhållande till människor
och drar nytta av mänsklig aktivitet. Dessa arter har sedan hög risk att spridas
från de olagliga deponierna och påverka naturliga ekosystem (Vaverková et al.,
2019).

Öppen förbränning är en allmänt tillämpad metod för bortska�ande av
avfall i många utvecklingsländer och utgör en betydande källa till
luftföroreningar. Black carbon, på svenska sot, är en särskilt allvarlig
luftförorening som släpps ut från okontrollerad öppen förbränning av avfall.
Föroreningen har en global uppvärmningspotential upp till 5000 gånger större än
koldioxid och är också kopplad till skadliga hälsoe�ekter (Reyna-Bensusan et al.,
2019). Dessutom har öppen avfallsförbränning även bidragit avsevärt till
ökningen av miljöföroreningar såsom dioxiner. Dessa föroreningar, orsakade av
felaktig hantering av avfall, har visat sig påverka hälsan hos människor negativt
genom både korta och långsiktiga e�ekter. Exempel på några kortvariga e�ekter är
astma och luftvägsinfektion och några långvariga hälsoe�ekter är hjärt- och
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kärlsjukdomar, cancer och njursjukdomar. Allmänna symtom som stress, ångest,
huvudvärk, yrsel, illamående, ögon- och andningsirritation kan också upplevas
(Triassi, M. et al. 2015). Dock är tillgängligheten av data om öppen förbränning
av avfall och dess hälsoe�ekter väldigt begränsad (Reyna-Bensusan et al., 2019).

Enligt Naturvårdsverket (2018) transporteras en stor del av det illegala
avfallet som exporteras från Sverige till länder i Afrika. Nigeria är ett land dit en
stor del av det svenska illegala avfallet skickas. Landet ligger på Afrikas västkust
och är ett av de länder i världen där hanteringen av avfall är som sämst.
Sophämtning är det långt ifrån alla som kan utnyttja i Nigeria och många får göra
sig av med sitt avfall på egen hand. I Nigeria är användningen av
engångsförpackningar av plast stor och produktionen ökar av exempelvis
engångsbehållare av plast för vatten. Det �nns inte tillräckligt med
återvinningsanläggningar i landet för att hantera landets egna avfall och därmed
�nns det ännu större risk att plastavfall som exporteras till Nigeria från ett annat
land inte tas om hand på korrekt sätt.  (Dumbili & Henderson, 2020)

Risken är stor att plastavfall som transporteras hit till exempel hamnar i
havet och förgiftar de marina ekosystemen, speciellt som Nigeria är ett kustland.
Hamnar avfallet inte i havet hamnar det med stor sannolikhet på en deponi, som
Olusosun, som är en mycket stor soptipp i Nigeria där över 4000 människor bor
och letar avfall, som bland annat plast, att sälja (Sveriges Natur, 2019).
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2.Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att få en uppfattning om vad Sverige gör för att
minska den illegala gränsöverskridande handeln med plastavfall. I studien tas
också upp plastcykelns olika steg för att få en förståelse för dess påverkan på
växthuse�ekten. Det redogörs även för konsekvenserna av plastavfallet som på
grund av bristfällig hantering hamnar i miljön. Arbetet ger även kunskap om vilka
och hur omfattande konsekvenserna av den illegala gränsöverskridande
avfallshandeln med plast är och hur den påverkar miljön. Utmaningar och
förbättringar som behöver göras i arbetet mot de illegala gränsöverskridande
avfallstransporterna redogörs också för. Detta för att ge en inblick i hur
problemet ser ut i Sverige och världen idag. Arbetet utforskar vilken lagstiftning
som är relevant på området, både internationellt och nationellt.

Nedan presenteras vår huvudsakliga frågeställning i studien tillsammans
med de tillhörande delfrågeställningar som tas upp som är relevanta.

Vad gör Sverige för att minska den illegala gränsöverskridande handeln med
plastavfall?

- Hur ser ansvarsfördelningen inom tillsynen ut mellan de
svenska myndigheterna?

- Vilken lagstiftning är aktuell gällande de gränsöverskridande
illegala avfallstransporterna?

- Hur bedömer man vid upptäckt av illegal gränsöverskridande
avfallstransport?

- Vad �nns det för svårigheter eller utmaningar i arbetet mot de
illegala gränsöverskridande avfallstransporterna?

- Vad behöver förbättras inom tillsynen?
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3.Metod

Uppsatsen har avgränsats till att fokusera på hur Sverige arbetar mot de illegala
gränsöverskridande avfallstransporterna. Den här avgränsningen har valts då det
är intressant att se hur det egna landet jobbar på området. Avgränsningen har
även valts då Sverige ofta ses som ett land som ligger i framkant när det kommer
till miljö och miljöarbete (Sustainable Development Solutions Network. 2020).
Det är därmed intressant att undersöka om Sverige även på området illegala
gränsöverskridande avfallstransporter gör mycket för att motverka en negativ
inverkan på miljön. Speciellt eftersom det handlar om avfall som transporteras till
andra länder som ofta ligger långt bort är det intressant att se om Sverige tar sitt
ansvar. Då området avfall är mycket brett har uppsatsen även avgränsats till att
inriktas på plastavfall. Detta för att plast oftast är gjort av ämnen som är skadliga
för miljön (Gewert et al., 2015) och är ett material som används i väldigt stor
utsträckning idag (Andrady, A. L., & Neal, M. A, 2009). Nedskräpning med plast
är väldigt utbrett och har blivit mycket omtalat de senaste åren (SMED, 2019).

Då uppsatsen avgränsats till Sverige, har det begränsat den litteratur som
tagits från vetenskapliga artiklar eftersom det efter litteratursökningar inför
skrivandet av arbetet framkommit att det inte verkar �nnas många vetenskapliga
artiklar på området som är inriktade på Sverige. Hur vi har gjort
litteratursökningen kan ses i bilaga 2, där vi utförligare förklarar processen. Vi har
använt oss av en explorativ studie för att kunna greppa området illegala
gränsöverskridande avfallstransporter (Goodman, 1961). Det har resulterat i en
snöbollsmetod (Goodman, 1961) där vi efter hand som vi hittat dokument i vår

23



sökning, i de dokumenten i sin tur hittat ytterligare relevanta dokument för vår
studie. Vetenskapliga artiklar har använts som är inriktade på det mer generella
eller det globala inom illegala gränsöverskridande avfallstransporter. Ett exempel
är Plastic waste tra�cking: An ever-growing crime that needs to be tackled av
Alexandra Georganti-Ntaliape och Dimitris Dermatas (Dermatas &
Georganti-Ntaliape, 2020). Rapporten tar upp den illegala plastavfallshandeln ur
ett globalt perspektiv, dess orsaker och hur situationen ser ut idag, vilket har varit
en bra utgångspunkt i början av skrivandet för att greppa problemet och dess
omfattning. I referenserna har rapporter och information från svenska
myndigheter utgjort en ganska stor del då det främst är de olika myndigheterna
som har information om vad som görs i Sverige gällande illegala
gränsöverskridande avfallstransporter då det är dom som arbetar med detta.

Naturvårdsverkets rapporter har bidragit med bra information gällande
vilka myndigheter som i Sverige samverkar när det kommer till
gränsöverskridande illegala avfallstransporter, till exempel Handlingsplan över
tillsyn av gränsöverskridande avfallstransport av Naturvårdsverket
(Naturvårdsverket, 2020 b). Handlingsplanen behandlar de olika myndigheternas
ansvarsfördelning för tillsynen av illegal gränsöverskridande avfallshandel och har
varit en viktig referens för det här skriftliga arbetet. Lagstiftning har också använts
i studien och då Sverige är med i EU har vi EU-lagstiftning att hålla oss till, men
Sverige har också egen lagstiftning på området. Därmed har vi använt oss av både
det svenska regelverket och EUs.

Studiens frågeställningar har besvarats dels genom litteratursökning på
området med fokus på hur Sveriges myndigheter jobbar för att minska den illegala
gränsöverskridande avfallshandeln med plast. En intervju med en miljöinspektör
på Malmös Miljöförvaltning har också utförts. Syftet med intervjun var att få svar
på de frågor som uppkommit under arbetets gång och för att få en inblick i och
ett perspektiv på utmaningarna gällande de gränsöverskridande illegala
avfallstransporterna från någon som jobbar med det.

Intervjun har genomförts med hänsyn till informerat samtycke, det vill
säga med fullt och frivilligt godkännande från den berörda personen. Inspektören
har i förväg blivit informerat om undersökningens syfte och uppläggning. Hon
har även blivit informerad om att samtalet spelas in och inspelningen har inte
startat i gång innan hon gav sitt samtycke.
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4.Resultat
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I resultatet redogörs för den svenska och internationella lagstiftning som reglerar
de illegala gränsöverskridande transporterna med avfall. Vidare presenteras att de
olika svenska myndigheter som är ansvariga på området är Naturvårdsverket,
Länsstyrelsen, REMA, Tullverket, Polismyndigheten, Kustbevakningen och
kommunerna, och hur de här myndigheterna arbetar. Avsnittet avslutas med en
granskning av de utmaningar som �nns inom tillsynen på området.

4.1 Lagstiftning

Det �nns en del olika nationella regler för transport av avfall, men reglerna för
export och import är gemensamma i Europeiska unionen, EU (Naturvårdsverket,
2020 c). Sverige är medlem i både EU och OECD och detta innebär att
gränsöverskridande avfallstransporter regleras av EG-förordning 1013/2006 som
är baserad på Baselkonventionen (SÖ 1991:22) och OECD-avtalet
(Naturvårdsverket, 2020 c.) Vad denna konvention och OECD innebär förklaras
senare i texten.

4.2 Konventioner

Baselkonventionen (SÖ 1991:22) är en global konvention om kontroll av
gränsöverskridande transport och slutlig hantering av avfall. Den syftar till att
minska transporter av farligt avfall och att det hanteras på rätt sätt så nära
produktionskällan som möjligt. En annan grundläggande princip i konventionen
är att från början sträva efter att minska uppkomsten av farligt avfall. Alla länder
som har rati�cerat konventionen har således ändamål att ha en god kontroll över
gränsöverskridande transporter samt övervaka och förhindra illegal avfallshandel i
den mån det är möjligt (Naturvårdsverket, 2020 d).

Konventionen undertecknades 22 mars 1989 i Basel, Schweiz och trädde
i kraft den 5 maj 1992. Efter antagandet skedde en förändring som på engelska
�ck namnet “Ban Amendment”, på svenska Baselförbudet. Den undertecknades
redan 1995 och trädde i kraft den 5 december 2019. Ändringen innebär ett
förbud mot export av allt farligt avfall, som omfattas av konventionen, från EU-
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och OECD-länder till alla andra länder som inte är medlemsstater. År 1999
undertecknades ytterligare ett Ansvarsprotokoll (Basel Protocol on Liability and
Compensation) som ännu inte trätt i kraft. Protokollet omfattar
skadeståndsansvar och ersättning för skador som kan uppkomma vid transport
och slutlig hantering av farligt avfall (The United Nations Environment
Programme (UNEP), 2019). Sverige rati�cerade konventionen och därmed
ändringarna men inte Ansvarsprotokollet. (Naturvårdsverket, 2020 d). Slutligen
togs ytterligare ett beslut hösten 2019 under Baselkonventionens partsmöte. Det
beslutades bland annat att utöka kontrollen av plastavfall som exporteras och
importeras. Nya koder för både farligt och icke-farligt plastavfall infördes som
började tillämpas från 1 januari 2021 (Naturvårdsverket, 2021 a).

OECD är en internationell organisation som vill framdriva ekonomisk
och social välfärd för alla människor (OECD, 2020). Med många aktörer
involverade i organisationen arbetar de tillsammans för att skapa bättre
internationella standarder och hitta lösningar på sociala, ekonomiska och
miljömässiga frågor. Organisationen ger unikt rådgivning om allmän politik och
strategier för ett bättre framtid och miljö (OECD, 2020). Eftersom
gränsöverskridande transporter av illegalt avfall handlar inte bara om ett globalt
miljöproblem utan också om ett handelsproblem, undertecknades år 1992 ett
avtal mellan OECD-länderna. Detta för att förbättra handeln av återvinnings-
och återanvändningsbart material men fokus ligger inte direkt på miljön utan
snarare på att underlätta handeln som endast får ske mellan OECD- medlemmar.
Avtalet reviderades sedan under år 2001 med avsikt att förbättra kontrollsystemet
för att bättre harmonisera det med Baselkonventionen (SÖ 1991:22)
(Naturvårdsverket, 2010).

4.3 EU- lagstiftning
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EU har rati�cerat Baselkonventionen och därmed genomfört konventionen
genom avfallstransportförordning EG (1013/ 2006). Förordningen tolkas och
tillämpas på samma sätt i alla EU:s medlemsstater och är det viktigaste regelverket
som är direkt tillämpligt i svensk lagstiftning. Förordningen innehåller detaljerade
bestämmelser för transport av avfall inom EU och mellan EU:s medlemsstater
samt till och från tredjeländer (Naturvårdsverket, 2015 a). Med tredje land menas
länder som inte är medlemmar i EU. Reglerna i förordningen har som syfte att
undvika att stater och företag dumpar avfall i länder som oftast har bristfälligt
kontroll över avfallet.

4.4 Svensk lagstiftning

Den svenska lagstiftningen gällande området gränsöverskridande
avfallstransporter omfattar bland annat Avfallsförordningen (SFS 2020: 614),
Miljöbalken (SFS 1998:808) och Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13).
Avfallsförordningen (SFS 2020: 614) ses som en komplettering till reglerna i
EG-förordningen om transport av avfall. I den tydliggörs att Naturvårdsverket är
den myndighet som har det huvudsakliga ansvaret för transport av avfall över
nationsgränser (Naturvårdsverket, 2020 d). Stra�bestämmelserna för
gränsöverskridande transporter av avfall �nns i Lag (2000:1225) om stra� för
smuggling och i Miljöbalken (SFS 1998:808) 29 kap 4a§. Förordning (1994:1235)
om producentansvar för förpackningar tas också upp i korta drag i studiens
diskussionsdel där det bland annat framgår att förpackningar från hushåll enligt
den här förordningen ska sorteras.

4.5 Vad gör Sverige för att minska den illegala
avfallshandeln?
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4.5.1 Hur arbetar de svenska myndigheterna?

Sverige är med i EU och omfattas därmed av EG-förordning (1013/2006) om
transport av avfall, i fortsättningen här kallad avfallstransportförordningen,
vilken är den viktigaste lagstiftningen när det kommer till gränsöverskridande
avfallstransporter (Naturvårdsverket, 2021 b). Det är �era myndigheter i Sverige
som samverkar gällande den gränsöverskridande avfallstransporten
(Naturvårdsverket, 2020 b). Samarbetet myndigheterna emellan är en av de
viktigaste faktorerna för att tillsynen på området ska ska bli så e�ektiv som möjligt
(Naturvårdsverket, 2020 e).

4.5.2 Länsstyrelsen

När det kommer till Länsstyrelserna har fem av de tjugo länsstyrelser som �nns i
Sverige tillsynsansvar när det gäller gränsöverskridande avfallstranporter efter
Avfallstransportförordningen (1013:2006). Det framgår i
Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13), och de fem länsstyrelserna är
Norrbotten, Gävleborgs, Stockholms, Västra götalands och Skånes län. Ett
tillfälle där det dock kan bli aktuellt för övriga länsstyrelser att komma i kontakt
med den gränsöverskridande avfallstransporten, är om de tillsynar en verksamhet
som importerar eller exporterar avfall för behandling och det behövs granskas hur
detta avfall hanteras. Där har det dock ingen betydelse för dessa länsstyrelser var
avfallet importeras ifrån eller vilket land det ska exporteras till, då de inte har
tillsyn över transporten av avfall nationellt eller internationellt utan själva
hanteringen. (Naturvårdsverket, 2021 b)

När det gäller tillsynsansvaret kring transporter, regleras detta för de fem
utvalda länsstyrelserna i 2 kapitlet 28 a § i Miljötillsynsförordningen (SFS
2011:13). I paragrafen framgår det att det är de fem länsstyrelserna som har
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tillsynen regionalt i fråga om transporter. Det som också framgår i 28 a §
Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) är att tillsynen även innefattar hur
hanteringen sker av avfallet innan transport. Därmed kan länsstyrelserna utöva
tillsyn enligt paragrafen över en verksamhets packning eller lastning av avfall om
det �nns misstanke om att avfallet är avsett att illegalt transporteras ut ur Sverige.
En sådan misstanke kan exempelvis uppstå om det i tulldeklarationen eller
fraktbeställningen framkommer att det rör sig om illegal gränsöverskridande
transport. (Naturvårdsverket, 2021 b)

Om det konstateras att det rör sig om en överträdelse av
Avfallstransportförordningen (1013:2006) kan verksamhetsutövaren bli stra�ad
för detta dels genom att länsstyrelsen kan besluta om sanktionsavgift i de fall det
är relevant för överträdelsen, och dels genom att bli åtalsanmäld eftersom
länsstyrelsen har skyldighet att också vid misstanke om brott åtalsanmäla
överträdelser av Avfallstransportförordningen (1013:2006). (Naturvårdsverket,
2021 b)

Det som länsstyrelserna i praktiken gör i Sverige för att minska den
illegala gränsöverskridande avfallshandeln, är att de utför dokumentkontroller,
avfallsbedömningar och uppföljningar av t ex exportförbud och anmäler
information till Naturvårdsverket för översyn av tillstånd. Det är även respektive
länsstyrelse inom varje region som har ansvaret för samordning av den regionala
samverkan kring gränsöverskridande avfallstransporter. Dessutom närvarar
länsstyrelsen varje år vid nationella samverkansmöten, och de har också varje
månad nationella tillsynsmöten. Varje år ska också länsstyrelsen dela med sig av
statistik om tillsynsarbetet till Naturvårdsverket och de rapporterar också
tillsynsarbetet varje år till regeringen. (Naturvårdsverket, 2020 b)

4.5.3 Kommunen

Kommunerna har också sin del i denna typ av tillsyn. Istället för
Avfallstransportförordningen (1013:2006) utgår kommunernas tillsyn från
Miljöbalken (SFS 1998:808) och dess föreskrifter. Enligt 26 kap. 3 § Miljöbalken
(SFS 1998:808) har kommunerna tillsynsansvaret över avfallshanteringen inom
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respektive kommun. Till avfallshantering räknas bl a att transportera avfall (15
kap. 5 § Miljöbalken (SFS 1998:808)) och i 15 kap. 11 § MB framgår det att
hantera avfall på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Kommunerna har
här ett ansvar för tillsyn av gränsöverskridande avfallstransporter, då det i vissa fall
kan röra sig om avfall som ska föras in eller ut ur landet och inför eller efter detta
hanteras inom kommunen. Dessutom utför Sveriges kommuner s k uppsökande
tillsyn, där det händer att de upptäcker förberedelse till illegal gränsöverskridande
avfallstransport (Nyberin, 2021). Kommunen kan också precis som länsstyrelsen
åtalsanmäla överträdelse av Avfallstransportförordningen (1013:2006) om det
�nns misstanke om brott, de ska överlämna frågan om miljösanktionsavgift här
till den länsstyrelse som är ansvarig för den regionen. Kommunen har själva
skyldighet att dels anmäla överträdelser av bestämmelser om hantering av avfall
enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) och dess föreskrifter, och dels att besluta om
miljösanktionsavgifter om det är relevant för den aktuella överträdelsen av
Miljöbalken (SFS 1998:808). (Naturvårdsverket, 2021 b)

4.5.4 Tullverket

Det svenska tullverket utför främst selektering av kontrollobjekt, kontroller och
brottsutredningar, när det kommer till den gränsöverskridande avfallstransporten
(Naturvårdsverket, 2020 b). Kontrollerna utförs tillsammans med länsstyrelsen
och brottsutredningarna tillsammans med åklagarmyndigheten
(Naturvårdsverket, 2020 b). Inom tullen �nns det �era olika tjänstemän som
arbetar med de gränsöverskridande avfallstransporterna, som de som utför
kontroller och klarering, underrättelseanalytiker, sakkunniga och utredare
(Naturvårdsverket, 2020 b). Tullen utför också kontroller till länder utanför EU
tillsammans med länsstyrelsen, som exempelvis till Norge (Naturvårdsverket,
2020 b). Dessa kontroller har visat sig resultera i �era exportförbud de senaste
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åren, t ex 2018 utdelades exportförbud till 39 av 359 sändningar
(Naturvårdsverket, 2020 b). Tullverket är ansvarig för brottsutredningar som
utförs enligt smugglingslagen men ej de som innefattas av Miljöbalken (SFS
1998:808) (Naturvårdsverket, 2020 e). Då polisen också har ansvar för
brottsutredning enligt smugglingslagen, har en överenskommelse gjorts om att
tullen ska ansvara för de tullinitierade ärendena och vid kontroll av hamnar eller
gränsövergångar där smugglingslagen kan vara möjlig att tillämpa
(Naturvårdsverket, 2020 e).

4.5.5 Polismyndigheten

Polisen har inte bara behörighet för brottsutredning enligt smugglingslagen när
det kommer till de gränsöverskridande avfallstransporterna utan också enligt
Miljöbalken (SFS 1998:808) (Naturvårdsverket, 2020 e). Det polismyndigheten
bland annat gör för arbetet med de illegala gränsöverskridande
avfallstransporterna ´är kontroll av fordon på vägarna (Naturvårdsverket, 2020 b).
Andra myndigheter kan också ta hjälp av polisen för hjälp till tillträde vid
myndighetsutövning, detta enligt 28 kap. i Miljöbalken (SFS 1998:808). I varje
region arbetar miljöbrottsutredare med miljöbrott som exempelvis den
gränsöverskridande illegala avfallshandeln (Naturvårdsverket, 2020 b). Dessutom
ingår det i polismyndighetens arbete att kartlägga den organiserade brottsligheten
gällande brott mot miljölagstiftningen (Naturvårdsverket, 2020 b). Arbetet mot
den gränsöverskridande avfallstransporten förstärktes våren 2018, och
polismyndigheten tog då fram en fältmanual och även en handledning för poliser
i yttre tjänst för att höja kunskapsnivån hos polismyndigheten och för att öka
antal ingripanden mot dessa miljöbrott, och även för att öka förutsättningarna för
lagföring i utredningarna (Naturvårdsverket, 2020 b). Detta bland annat genom
att visa vilka frågor det är som är viktiga att ställa vid fordonskontroller för att
bedöma om det �nns misstanke om otillåten avfallstransport (Naturvårdsverket,
2020 b). Om det visar sig handla om illegal avfallstransport och det leder vidare
till åtal, kan stra�et för detta miljöbrott i Sverige bli böter eller fängelse i upp till
sex år, om det bedöms som grovt miljöbrott, enligt 29 kap. 1 § Miljöbalken (SFS
1998:808). Handlar det om brott inom näringsverksamhet kan företagsbot bli
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aktuellt för företaget, där beloppet kan hamna på mellan fem tusen och tio
miljoner kronor i enlighet med 36 kap. 7 och 8 §§ Brottsbalken (SFS 1962:700).

4.5.6 Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål

Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, REMA, är en kammare inom
åklagarmyndigheten där åklagaren har som uppgift främst att leda
förundersökningar, väcka åtal och föra talan i domstol. REMA samarbetar med
tullverket, länsstyrelsen, kommunerna och polisen för att e�ektivt bekämpa
brottslighet kopplat till illegala avfallstransporter. (Naturvårdsverket, 2020 b)

4.5.7 Kustbevakningen

Kustbevakningen har ett visst tillsynsansvar men dock bara i samband med annan
kontrollerande verksamhet som vid transporter av farligt gods. Sedan 1 april 2019
har kustbevakningen ansvar att vidta brottsbekämpande åtgärder i de fall det rör
sig om brott som infaller under 29 kap. 4a § Miljöbalken (SFS 1998:808). För att
otillåten avfallstransport enligt 29 kap. 4a § Miljöbalken (SFS 1998:808) ska falla
under kustbevakningens ansvar ska dock gälla att tillämpningsområdet främst är
geogra�skt begränsat till att omfatta till sjöss, och brottet ska i samband med
annan ordinarie verksamhet till sjöss av kustbevakningen påträ�as.
Kustbevakningen vänder sig i andra fall till den myndighet som för den aktuella
brottsutredningen har det huvudsakliga ansvaret, t ex polismyndigheten eller
tullverket. (Naturvårdsverket, 2020 b)

4.6 Stoppad illegal avfallshandel utomlands
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Det händer att avfall som kommer från Sverige stoppas utomlands, de här har de
senaste åren ökat (Naturvårdsverket, 2021 b). Det är Naturvårdsverket som här
har tillsynsansvar enligt Avfallstransportförordningen (1013:2006) och har ansvar
för att stoppa dessa (Naturvårdsverket, 2021 b). Naturvårdsverket är den
myndighet som ansvarar för handläggning och godkännande av anmälningar av
avfallstransporter till eller från Sverige (Naturvårdsverket, 2020 b). Mellan 2019
och 2020 ökade tillståndsanmälningsärendena av gränsöverskridande
avfallstransporter med 10% (Naturvårdsverket, 2021 d). Enligt Naturvårdsverkets
årsredovisning handlade de år 2020 51 fall av illegala avfallstransporter där
ungefär hälften stoppats i Sverige av Länsstyrelsen och hälften av myndigheter
utomlands (Naturvårdsverket, 2021 d). Tyvärr p g a restriktioner kopplade till
pandemin Covid-19, upphörde nästan helt kontrollerna av avfallstransporter av
Länsstyrelsen och av utländska myndigheter under våren och sommaren 2020
men man tror att ökningen fortsatt under 2020 som mellan åren 2018-2019
(Naturvårdsverket, 2021 d). Vid upptäckt av illegal avfallstransport föreligger en
åtalsanmälningsskyldighet för verket vid överträdelser av
Avfallstransportförordningen (1013:2006) om det �nns misstanke om brott och
även här ska man besluta om miljösanktionsavgift där så är aktuellt
(Naturvårdsverket, 2021 b). Myndigheten samordnar den nationella samverkan
för tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter och samordnar
uppdateringen av den handlingsplan som de själva tillsammans med �era berörda
myndigheter på området tagit fram (Naturvårdsverket, 2020 b). I denna
handlingsplan framgår det bl a vad de olika myndigheterna har för ansvar på
området för illegal gränsöverskridande avfallshandel (Naturvårdsverket, 2020 b).

Avfallstransportförordningen (1013:2006) ställer krav på myndigheter
att handläggningen av den här typen av ärenden sker skyndsamt.
Naturvårdsverket har dock under �era år haft problem med att slutföra
handläggningen av alla ärenden på området i tid. Därför är det påbörjat ett arbete
med att skapa ett nytt digitalt system för gränsöverskridande avfallstransporter.
Det nya systemet ska bl a innefatta rapportering och registrering av
transportdokument, vilket kommer underlätta för uppföljningen av
avfallstransporter och spårning. År 2021 ska systemet ersätta det gamla systemet
Nordic TFS, där företag kan ansöka om tillstånd, hantera dessa anmälningar och
registrera transporter, där de nya funktionerna kommer tilläggas
(Naturvårdsverket, 2021 d).
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4.7 Regeringsuppdrag om ökad plaståtervinning

Regeringen har beslutat den 26 november 2020 att ge ett uppdrag åt
Naturvårdsverket gällande en ökad materialåtervinning av plast (Regeringsbeslut
M2020/01898). Uppdraget går ut på att Naturvårdsverket ska föreslå åtgärder för
att materialåtervinningen av plast ska öka i Sverige (Regeringsbeslut
M2020/01898). Förslagen ska baseras på be�ntliga hinder för att uppnå en ökad
återvinning av plastmaterial (Regeringsbeslut M2020/01898). Förutom åtgärder
ingår det i uppdraget att beräkningar av kostnader för att utveckla den kemiska
återvinningen av plast ska göras av verket och förutsättningarna för att utföra
utökningen ska analyseras, samt en konsekvensbeskrivning som visar hur miljö-
och klimataspekter påverkas av ökningen av materialåtervinning (Regeringsbeslut
M2020/01898). Naturvårdsverket ska även under uppdraget samarbeta med
andra myndigheter genom att samråda med Kemikalieinspektionen, Statens
energimyndighet, Tillväxtanalys, en gränsöverskridande myndighet som studerar
politikens e�ekter för näringslivets utveckling, och Vinnova, en myndighet som
�nansierar forskning och utvecklar e�ektiva innovationssystem för att främja den
hållbara tillväxten (Tillväxtanalys, 2014). Uppdraget ska redovisas den 30
november 2021 (Regeringsbeslut M2020/01898).

4.8 Misstänkt eller konstaterad illegal gränsöverskridande
avfallstransport

Om en transport med illegalt avfall stoppas utomlands ska Naturvårdsverket bli
informerad om det illegala avfallet av myndigheten som stoppat avfallet i utlandet
och verket ska sedan skicka en underrättelse till personen/företaget som anses
ansvarig för transporten. I denna framgår det att de är ansvariga för att ta hem
avfallet till Sverige och för att bekosta detta. Företaget/personen ansvarig har
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skyldighet att skicka in en anmälan till Naturvårdsverket för att återta avfallet.
Transporten av avfallet tillbaka till Sverige ska normalt ske inom 30 dagar efter det
att Naturvårdsverket fått kännedom om avfallet. Avfallet ska antingen skickas till
en återvinningsanläggning eller en bortska�ningsanläggning, vilken ska anges i
det transportformulär som Naturvårdsverket skickar ut. Denna anläggning ska
senare intyga att avfallet tagits emot och behandlats. Skulle det vara så att den
ansvarige vägrar ta sitt ansvar, utför Naturvårdsverket återvinningen eller
bortska�andet och skickar en faktura till den ansvarige personen/företaget efteråt
(Naturvårdsverket, 2013).

Om en tillsynsmyndighet misstänker att det rör sig om en
avfallstransport som är illegal vid tillsyn på en anläggning �nns det en checklista
för vilka frågor som är av vikt att ställa till verksamhetsutövaren. Listan är en del
av Naturvårdsverkets vägledning för tillsyn på området (Naturvårdsverket, 2012).
Frågor kring exporter som misstänkts olagligt ha skett är det enligt checklistan
lämpligt att ställa frågor om när transporten skett, mängder, vilken transportör
som har anlitats, vem som har mottagit transporten samt om avfallet har
behandlats av mottagaren (Naturvårdsverket, 2012). Gäller det istället import av
misstänkt illegalt avfall, ställs frågor om vem som anlitats som transportör, vem
avsändaren är, tidpunkt för transport och mottagande, mängden avfall och hur
det behandlats (Naturvårdsverket, 2012).

4.9 Hur samarbetar Sverige med andra länder?

Inom Sverige �nns det samarbeten myndigheterna emellan, men det �nns också
samarbete mellan Sverige och andra länder när det kommer till den illegala
gränsöverskridande avfallshandeln.
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Samarbete med andra länder är nödvändigt när det kommer till miljön
eftersom många utmaningar på området är gränsöverskridande och kan inte lösas
av ett ensamt lands aktioner. Ett samarbete mellan Sverige och EU men också
internationellt är viktigt inte bara för att Sverige ska kunna nå sina
miljökvalitetsmål utan också för att de globala hållbarhetsmålen för Agenda 2030
ska kunna nås, FNs 17 globala mål inom hållbar utveckling som sattes år 2015.
Naturvårdsverket har ett viktigt samarbete med EU då många nya svenska regler
på miljöområdet utvecklas från EU-samarbeten (Naturvårdsverket, 2021 c).

Några av de svenska ingående myndigheterna på området har också ett
ansvar internationellt eller inom EU. Internationellt sett �nns olika
samverkansprojekt inom EU och även mellan de nordiska länderna där
Naturvårdsverket från Sverige deltar. Detta för att bygga nätverk och även utbyta
erfarenheter, vilket skapar en samsyn när det gäller tolkningen av regelverk inom
EU. Erfarenhetsutbytet syftar också till att få fram vägledningar och verktyg på
olika områden. Ett exempel på ett samverkansprojekt är IMPEL som är
miljömyndighetsnätverket för att genomföra och upprätthålla miljölagstiftningen
inom EU (Europeiska revisionsrätten, 2020).

Tullverket har samarbete internationellt med andra tullverksamheter i
EUs medlemsstater och även med norska tullmyndigheten. Samarbete inom
svenska tullen �nns också med internationella organisationer som Komissionen,
WCO och IMPEL-TFS. IMPEL-TFS är ett nätverk för tillsynsmyndigheter som
arbetar med att förhindra illegala gränsöverskridande avfallstransporter, där de
svenska myndigheterna deltar inom �era projekt. (Naturvårdsverket, 2020 b).

ENPE är ett internationellt nätverk där REMA samarbetar med andra
europeiska åklagare. Inom ENPE �nns �era arbetsgrupper som bl a arbetar med
gränsöverskridande avfallstransporter. Arbetsgruppen på området har t ex hållit
seminarium för åklagare från EU-länder för att dela med sig av sina olika
kunskaper och erfarenheter till varandra (Naturvårdsverket, 2020 b).
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4.10 Rättsfall

Studien tar här upp fyra rättsfall på området illegal gränsöverskridande
avfallstransport. Få rättsfall �nns när det kommer till plastavfall på området,
varför rättsfall som är aktuella men som innefattar även andra typer av avfall här
tas upp. I ett av rättsfallen ingår plast som en huvudbeståndsdel i de föremål som
transporterats. De andra rättsfallen innefattar farligt avfall i form av t ex
elektronik och batterier.

4.10.1 Tomma skrivarpatroner till Hongkong

Ett exempel på när man har stoppat illegal avfallstransport från Sverige är ett
rättsfall från 2014; MD Växjö TR 2014-12-19 M 4398-14. I en tulldeklaration
framgick det att tomma skrivarpatroner skulle skickas till Hong Kong för
återanvändning och de var märkta som plastavfall enligt svenska
Avfallsförordningen (2011:927). Vid närmare granskning utförd av Länsstyrelsen
Skåne och Naturvårdsverket framkom det att den angivna adressen dit
skrivarpatronerna skulle skickas var ett vanligt bostads- eller kontorshus och inte
någon återvinningsanläggning. Exportören var inte helt konsekvent gällande om
patronerna var ämnade för återvinning eller återanvändning och det fattades
information i Annex VII-dokumentet, vilket är ett dokument där det framgår
information om transporten som bl a vem som är avsändare och mottagare av
transporten (Avfallstransportförordningen (1013:2006) Bilaga VII). Inspektion
av innehållet i transporten visade också på att det innehöll patroner som
fortfarande innehöll färg och inte var rengjorda korrekt vilket krävs för att de ska
kunna återvinnas. Då patronerna inte rengjorts och måste renas innan de
återanvänds klassades de som avfall.

Mark- och miljödomstolen slog fast, efter att exportförbudet från
Länsstyrelsen överklagats, att avfallet utgjordes av fast plastavfall innehållandes
möjligtvis metaller och andra oorganiska ämnen. Det innebär att exportförbud av
avfallet råder enligt Avfallstransportförordningen (1013:2006) bilaga V,
avfallskod B 3010. Mark- och miljödomstolen avslog överklagan från den åtalade
då avfall av detta slag kräver en anmälan till Naturvårdsverket för att exporteras
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till ett tredje land vilket inte hade inkommit, och då andra krav för export ej var
uppfyllda. Därmed kvarstod Länsstyrelsens beslut om exportförbud tillsvidare
för exportören av förbrukade skrivarpatroner.

4.10.2 Container stoppad i Storbritannien på väg till Sierra Leone

I ett annat rättsfall från 2020, HovR Nedre Norrland 2020-06-24 B 1481-19,
blev en person friad efter att i Storbritannien ha stoppats för misstänkt otillåten
avfallstransport. Det rörde sig om en container som skulle skickas till Sierra Leone
från Gävle hamn men som i Storbritannien stoppades och skickades tillbaka till
Gävle. Containern innehöll bilar, tv-apparater, datorskärmar, datorer, en frys,
kylaggregat, mikrovågsugnar och bilbatterier, vilket i det här fallet ansågs klassas
som avfall och farligt avfall vilket det föreligger exportförbud för enligt
Avfallstransportförordningen (1013:2006) Artikel 36. I jämförelse med rättsfallet
M 4398-14, rörde det sig om ett fullbordat brott enligt 29 kap. 4 a § 1 st. 5 p.
Miljöbalken (SFS 1998:808) då containern i det här fallet hade lämnat Sveriges
territorialgräns.

Det här var det som framkom i anmälan från Länsstyrelsen Gävleborg
och Naturvårdsverket, och åklagarens påföljdsförslag blev 100 dagsböter á 160
kronor. Den åtalade ansåg sig inte ha gjort sig skyldig till brott då föremålen i
containern enligt denne ska ha fungerat och var avsedda att användas av personen
och dess familj och släktingar i Sierra Leone och därmed inte utgjorde avfall och
det var därmed inte fråga om återvinning. Den åtalade ansåg sig inte ha varit
oaktsam då denne inte kände till bl a exportförbudet. Personen uttryckte också
att det inte var frågan om fullbordat brott då containern ej lämnat EU. Gävle
tingsrätt beslutade att ogilla åtalet på grunden att det inte kunde ställas utom
rimligt tvivel att det var avfall det rörde sig om. Bl a då den åtalade uppgett att
föremålen var avsedda för användning av personens familj, släkt och personen
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själv och därmed inte var avsedda att göra sig av med (avfall). Domen överklagades
till Nedre Norrlands Hovrätt.

Hovrätten ansåg att det inte gick att säga säkert att det rörde sig om avfall
då man ansåg att man inte kunde bedöma vilka egendomar som var i
funktionsdugligt skick eller som behövde reparationer och därmed räknades som
avfall. Den åtalade hade också angett vad han skulle använda föremålen till och att
de reparationer som krävdes på vissa föremål vad sådana han kunde utföra själv
och det fanns det inte någon bevisning som pekade emot den uppgiften. Sett till
att det ansågs inte �nnas någon anledning till att den åtalade skulle köpa
föremålen för att sedan betala dyr frakt för att göra sig av med de i Sierra Leone,
att han uppgav att han skulle reparera de små föremål som krävde det själv och att
det inte �nns något som i sak talade för att han avsett att göra sig av med
föremålen, ansåg Hovrätten att tingsrättens dom skulle fastställas och personen
friades. I Hovrättens domslut ingick också att personen i fråga skulle få ersättning
av staten om 17 876 kronor.

4.10.3 Farligt avfall påväg till Ghana stoppat i Nederländerna

Ett annat fall (NJA 2016:63) som handlar om illegal avfallstransport är från 2011
där en person hade försökt transportera en container som innehöll avfall och
farligt avfall från Helsingborgs hamn till Ghana i Afrika. Avfallet omfattade bland
annat 80 TV-apparater med katodstrålerör och en personbil. Containern
stoppades av nederländska myndigheter i Rotterdams hamn och därigenom hade
den misstänkta personen uppsåtligen eller av oaktsamhet brutit mot
exportförbudet enligt artikel 36 i förordningen (EG) nr 1013/2006. Personen
hade bestritt ansvar för brott med anledning att gods inte utgjorde avfall och att
de från början var avsatta för försäljning och inte för återvinning. Han hade
vidare berättat at att TV- apparaterna och bilen skulle försäljas i Ghana efter att
de har genomgått en reparering.

Eftersom de �esta varorna saknade emballage och var oreparerade när de
lämnade EU, räknades de som avfall enligt EU- rättsliga regelverket. Dessutom
klassi�cerades tv-apparaterna med katodstrålerör och personbilen som farligt
avfall. Ytterligare framkom det att personen tidigare inte hade exporterat
begagnade varor till Afrika och att han själv stått för kostnaderna för
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återtransporten av containern till Sverige. Med den här informationen bedömde
tingsrätten att detta inte handlade om uppsåt utan om att personen inte hade
haft kunskap om att varorna betraktades som farligt avfall för återvinning. Därför
ogillades åtalet av tingsrätten för otillåten avfallstransport och i detta fall
frikänndes personen. Dock ändrade hovrätten tingsrättens beslut och dömde
personen för otillåten avfallstransport enligt 29 kap. 4 a § 5 p. Miljöbalken (SFS
1998:808), för att han av oaktsamhet försökt att exportera farligt avfall. Personen
ålades med 100 dagsböter ã 50 kr och med företagsbot om 20 000 kr.

4.10.4 Import av farligt avfall i form av blybatterier
I en annan dom, 2013- 02- 06 Sundsvall mål nummer B 520-12, har två

personer dömts till en månads fängelse för otillåten avfallstransport.
Transportörerna har importerat farligt avfall i form av 119 stycken blybatterier
med en sammanlagd vikt på 2 ton från Norge och transporterat in det i Sverige,
utan något tillstånd från berörda tillsynsmyndigheter. Den ena personen har
förklarat att det huvudsakliga syftet med resan var att samla in begagnade däck
men att de sedan har blivit intresserade av batterier som de har hittat utanför ett
garage. Batterierna skulle sedan transporteras till Litauen för att där säljas som
skrot. Båda personerna anförde även att de inte visste att det behövdes ett särskilt
tillstånd för transporten. Därmed dömdes transportörerna av Ångermanlands
tingsrätt för otillåten avfallstransport enligt 29 kap. 4 a § 1 st. 1 p. Miljöbalken
(SFS 1998:808).

Motiveringen till domen var att personerna hade med uppsåt eller av
oaktsamhet brutit mot regler i avfallsförordningen (2011: 927). Vidare har de
tilltalade personerna uppgett att de inte visste om att det krävdes tillstånd för
transporten, men i detta fall var okunnighet om lagar och förordningar ingen
giltig argumentation för att bryta mot dessa. Vidare framkom att de inte gjort
något uppsökande för att ta reda på vad som gäller för den aktuella transporten
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inom Sverige. En av de tilltalade hade även tidigare utfört liknande resor för att
tjäna pengar. Under utredningen har det även framkommit att majoriteten av
batterierna hade allvarliga brister såsom sprickor. Eftersom det också handlar om
en betydande vikt blybatterier har tingsrätten inte kunnat bedöma transporten
som något annat än yrkesmässig.

4.11 Utmaningar och förbättringar

De svenska myndigheterna arbetar aktivt med att motverka de illegala
gränsöverskridande avfallstransportnera, både inom Sverige och med andra
länder. Men arbetet och tillsynen är inte bristfritt och det �nns svårigheter med
att motverka de illegala gränsöverskridande avfallstransporterna. I en rapport från
Naturvårdsverket 2010 framgår det bl a att ansvarsfördelningen upplevs som
otydlig av �era inblandade myndigheter. Svårigheter uppstår när arbetet och
ansvaret ska tas över av en myndighet från en annan, men även när �era
myndigheter tillsammans har ansvar för en fråga då det blir oklart vem som har
ansvar för vad. Diskussioner om ansvaret har uppstått som �era myndigheter
upplever som osäkerhet kring det, däremot uppgav Tullverket i en interjvu att det
i de fallen handlar om missförstånd och inte osäkerhet.

Förutom ansvarsfrågan uppger även samma rapport att en svårighet som
upplevs av �era myndigheter är den kostnadsrelaterade. Om den exportör som är
ansvarig för en illegal gränsöverskridande avfallstransport inte kan betala för de
kostnader som uppstår vid stoppandet av den, exempelvis containerplatsens hyra
och för�yttning av containern mm, så får den myndighet som är inblandad stå för
kostnaden. Kommer inte den ansvarige och hämtar avfallet kan kostnaderna bli
stora för myndigheten. Gällande regelverk som exempelvis
avfallstransportförordningen, uppgav intervjuade från myndigheter på området
att de upplever förordningen som svårtolkad (Naturvårdsverket, 2010).

I februari 2020 kom Naturvårdsverket ut med en uppdaterad version av
deras handlingsplan för tillsynen över gränsöverskridande avfallstransporter
(Naturvårdsverket, 2020 b). I handlingsplanen framgår vad det övergripande
målet är när det kommer till att motverka de illegala avfallstransporterna och fem
stycken delmål har tagits fram. ”Samverkande myndigheter ska arbeta e�ektivt för
att motverka, hitta och stoppa illegala transporter av avfall till och från Sverige” är
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det övergripande målet, där visionen är att det i Sverige inte ska förekomma
någon gränsöverskridande export eller import av illegalt avfall. Till det
övergripande målet har fem delmål satts upp:

1. Tydliga roller och ansvar för berörda myndigheter
2. Ökad kunskap hos berörda myndigheter och andra aktörer om

regelverket
3. Stärka samverkan (regionalt, nationellt och internationellt)
4. Genomföra operativa tillsynsinsatser kontinuerligt
5. Öka förståelsen om avfalls�öden med hög risk

Delmålen är samma som de från handlingsplanen som togs fram tidigare
för åren 2017-2019 och har kvarstått då man fortfarande anser att delmålen är de
relevanta punkter som behöver förbättras. I 2020 års handlingsplan framgår det
även att mer resurser har tillsatts de senaste åren, dock inte till alla berörda
myndigheter. Länsstyrelsen har fått tillsatta resurser, men samma sak har ej skett
hos Naturvårdsverket, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Länsstyrelsen har
uppgett att de trots de tillsatta resurserna kräver ytterligare tillskott eftersom de
behöver utföra mer tillsyn än de i dagsläget kan när det kommer till de
gränsöverskridande avfallstransporterna (Naturvårdsverket, 2020 b).

4.12 Intervju med miljöinspektör på Malmös Miljöförvaltning

Till studien för att ta reda på mer om svårigheterna med arbetet på området
illegala gränsöverskridande avfallstransporter och vad som behöver göras
ytterligare eller förbättras, har en intervju hållits med Emelie Nyberin som är
miljöinspektör på Malmös Miljöförvaltning. Intervjun utfördes via Teams,
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fredagen den 22 maj 2021 och tog cirka 20 minuter. Den utgjordes av tre frågor
vilka kan hittas längst ner i dokumentet i bilaga 1.

Det som togs upp under intervjuns gång var bland annat:

● Finansiering av tillsynen
● Svårigheter vid uppsökandet av illegala verksamheter
● Samarbete mellan olika myndigheter
● Drivandet av mer uppsökande tillsyn
● Fokus på utgående transporter

Enligt inspektören är det största hindret i arbetet mot illegala
gränsöverskridande avfallstransporter att det är svårt att �nansiera tillsynen. Detta
för att det är svarta verksamheter det vill säga det �nns inga vita pengar i
verksamheterna, således �nns det inga tillsynsavgifter att ta ut. Eftersom
kommunen �nansieras av tillsynsavgifter gör det att den tillsynen kanske
prioriteras bort för något annat.

Vidare berättar Nyberin svårigheterna med att stoppa illegala
gränsöverskridande avfallstransporter till eller från Sverige. Hon anger som första
hinder att det är svårt och väldigt tidskrävande att hitta de, eftersom personerna
byter plats när de känner sig påträ�ade. Hon berättar även att vid själva
stoppandet krävs det samarbete mellan många olika myndigheter. De tipsar till
exempel Tullverket som kan lägga exportstopp och Länsstyrelsen som kan fatta
beslut om exportförbud. Dock säger hon att det är processer som tar tid där
myndigheterna måste vara synkroniserade och tillräckligt snabba. Nyberin
påpekar även att de jobbar 08:00 till 16:00 och om exporten sker en lördag eller
söndag kommer de aldrig att kunna upptäcka den illegala verksamheten.
Detsamma gäller för länsstyrelsen och de fallen där de har upptäckt förberedelse
till illegal avfallstransport, då har de oftast gjort oanmälda tillsynsbesök.
Ytterligare säger hon att så fort de ser en container där det packas avfall i form av
elektronik, kollar de upp containernummer som de senare skickar till Tullverket.
Nyberin berättar även att de oftast möter argumentationen att det de packar inte
är avfall, utan begagnade varor som de har tänkt att sälja utomlands. Hon säger
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att verkligheten inte är så, utan att personerna oftast är medvetna om att det de
gör klassi�ceras som ett brott och försöker komma undan.

Slutligen tar hon upp vilka ytterligare åtgärder som krävs för att minska
de illegala gränsöverskridande avfallstransporterna. Hon säger bland annat att
kommunerna behöver bedriva mer uppsökande tillsyn på området och
understryker att det är otroligt viktigt. Nyberin berättar även att Tullverket har
mest fokus på vad som kommer in i landet. Därför görs de största kontrollerna på
det inkommande avfallet till Sverige men illegala transporter går även ut från
Sverige. Där har man inte samma kontroll och om Tullverket hade kontrollerat
�er utgående transporter hade de troligtvis hittat och stoppat �er illegala
avfallstransporter. Hon framför även att mindre kommuner inte har lika mycket
resurser för att leta upp dessa illegala verksamheter. De har kanske inte den
kompetensen som krävs heller eftersom i en stor kommun som t ex Malmö
arbetar ungefär 50 inspektörer på Miljöförvaltningen, vilket innebär att varje
inspektör är specialiserad på sitt område. I en liten kommun jobbar inspektörer
ofta inom �era olika områden vilket kan innebära att det är omöjligt att ha den
kompetensen på just ett område.

5. Diskussion
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5.1 Myndigheternas arbete
I studien har det framkommit att Sverige gör mycket för att förhindra de illegala
gränsöverskridande avfallstransporterna med avfall som plast (Naturvårdsverket,
2020 b). De svenska myndigheterna har olika uppgifter på området för att täcka
olika aspekter av tillsynen på området (Naturvårdsverket, 2020 b).
Myndigheterna har också samarbeten med varandra (Naturvårdsverket, 2020 b)
vilket är positivt dels då de kan bistå varandra med hjälp när det krävs men också
för att det gör att risken att någon form av illegal avfallshantering faller mellan
stolarna. Ett bättre samarbete kan bidra till att täcka de olika sätt som illegal
gränsöverskridande avfallshandel sker på, som via havs- eller landvägen
(Naturvårdsverket, 2020 b). Samverkan har de senaste åren utvecklats och lett till
ett förtydligande av arbetssätt och uppdelat ansvar (Naturvårdsverket, 2018). Sett
till exempelvis det nya systemet för årsredovisningen från Naturvårdsverket som
ska tas fram 2021 (Naturvårdsverket, 2021 b) och regeringsuppdraget som
Naturvårdsverket har fått gällande att ta fram en ny plan för att öka
materialåtervinningen av plastavfall (Regeringsbeslut M2020/01898), sker det
utvärderingar av arbetet mot de illegala gränsöverskridande avfallstransporterna
med bland annat plast och vilka förbättringar som kan göras.

Studien tar upp att en relativt stor del av illegalt svenskt avfall
transporteras till Nigeria (Dumbili & Henderson, 2020). Skillnaden i den
generella hanteringen av avfall där har visat sig stor jämfört med Sveriges
(Dumbili & Henderson, 2020; SMED, 2019). Nigeria är ett land som exportörer
borde överväga sist att skicka sitt plastavfall till sett till den negativa inverkan det
har på miljön p g a den bristfälliga avfallshanteringen (Dumbili & Henderson,
2020). Men de ekonomiska fördelarna väger bevisligen högre än de miljömässiga
nackdelarna för de ansvariga för de här illegala avfallstransporterna, då export av
plastavfall till Nigeria trots det här förekommer (Dumbili & Henderson, 2020).

En delvis förklaring till att man ser en ökning av antal illegala
avfallstransporter i Sverige kan vara den ökade kunskapen och erfarenheten
gällande vilka containrar som man bör kontrollera i hamnar och vid gränser
(Naturvårdsverket, 2010). Det här är viktigt då det ofta är ont om tid när
containrar med avfall ska kontrolleras i t ex hamnar (Nyberin, 2021). Den ökade
kunskapen om vilka containrar man bör fokusera på, kan bidra till en ökad
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e�ektivitet och att �er containrar innehållande illegalt avfall kan hinna
kontrolleras och stoppas innan de lämnar landet. Troligtvis är det här inte den
enda anledningen till att man ser en ökad illegal gränsöverskridande avfallshandel,
då �era källor uppger att de faktiska illegala gränsöverskridande
avfallstransporterna är ett ökande problem (Dermatas & Georganti-Ntaliape,
2020; Baird, et al., 2014; Europeiska revisionsrätten 2020). Oavsett vad ökningen
av de illegala gränsöverskridande avfallstransporterna beror på, så är den
gränsöverskridande illegala avfallshandeln en väldigt utbredd verksamhet som har
stora negativa inverkningar på miljön (Dermatas & Georganti-Ntaliape, 2020).

5.2 Utmaningar
I Naturvårdsverkets rapport från 2010 (Naturvårdsverket, 2010) framgår det
vilka utmaningarna med den illegala gränsöverskridande avfallshandeln var för tio
år sedan. Tittar man på Handlingsplanen från Naturvårdsverket 2020 framgår
det vilka mål man har satt för att förbättra tillsynen på det området idag
(Naturvårdsverket, 2020 b). Tio år är det mellan de två dokumenten men 2020
års handlingsplan visar på att liknande svårigheter fortfarande kvarstår i tillsynen
(Naturvårdsverket, 2020 b). Ansvarsfördelningen tas upp i ett av de fem delmålen
2020 (Naturvårdsverket, 2020 b) och redan 2010 hade berörda myndigheter
uppgett att det fanns utmaningar gällande hur ansvaret skall fördelas när �era
myndigheter berörs och när ett ansvar �yttas över från en myndighet till en annan
(Naturvårdsverket, 2010). Resurser behövs det fortfarande 2020, precis som år
2010 (Naturvårdsverket, 2010), tillsättas mer av för att tillsynen ska kunna
förbättras (Naturvårdsverket, 2020 b). Tolkningen av regelverken är också något
som uppkommer som en utmaning i de båda dokumenten (Naturvårdsverket,
2010; Naturvårdsverket, 2020 b).
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Behovet av att förbättra samverkan mellan myndigheterna nämns både i
rapporten från 2010 (Naturvårdsverket, 2010) och handlingsplanen som
sammanställdes 2020 (Naturvårdsverket, 2020 b). Att de punkter som tas upp i
delmålen i 2020 års handlingsplan är samma som pekats ut i 2010 års rapport om
bristerna och svårigheterna i tillsynen på området illegala gränsöverskridande
avfallstransporter, visar på att �era problem kvarstår idag som fanns för tio år
sedan inom svenska myndigheters tillsynsarbete på området. Förbättringar har
gjorts inom tillsynen men när samma problem och utmaningar tas upp idag som
för tio år sedan, visar det på att man verkligen behöver åtgärda de här bristerna
och att det som görs idag inte är tillräckligt och förbättringar fortfarande behöver
göras för att myndighetstillsynen ska fungera så bra som möjligt.

En aspekt som kan göra samarbetet svårt och även försvåra
sammanställning av statistik av illegal gränsöverskridande avfallshandel, är att
olika länder har olika mycket resurser för att att hantera problemet och att föra
statistik över hur utbredd verksamheten och dess miljöpåverkan är (Europeiska
miljöbyrån, 2021). I Sverige har vi relativt bra koll på vårt avfall, även om den här
studien har kommit fram till att en förbättring behövs, och landet har �era
myndigheter inblandade som samarbetar med varandra och andra länder
(Naturvårdsverket, 2020 b). Men eftersom den illegala gränsöverskridande
avfallshandeln är ett globalt problem, där länder med olika förutsättningar är
inblandade (Baird, et al., 2014), krävs det att de länder där man inte har en lika
klar bild av illegala avfallstransporter sätter till mer resurser för att få kontroll över
situationen och för att kunna få en överblick över problemet och var bristerna i
tillsynen �nns (Europeiska miljöbyrån, 2021). Det här är mer komplext i
praktiken och inte alla länder har möjlighet att själva tillsätta den här typen av
resurser eftersom det ofta är fattiga länder som det illegala avfallet hamnar i
(Baird, et al., 2014). Vissa länder är även mer korrupta än andra och det händer
att mutor är inblandade i den här illegala verksamheten och att
verksamhetsutövare som transporterar illegalt avfall mutar folk för att det de
ägnar sig åt inte ska komma upp till ytan (Agunwamba, 1998).

5.3 Rättsfall
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Några av de rättsfall som �nns på området illegala gränsöverskridande
avfallstransporter har tagits upp i studien. Där har ett fåtal tagits upp där
personen/personerna i fråga har blivit dömda för brott. Det rättsfall som kunde
hittas där det tydligt framgår att det rör sig om en typ av plastavfall är fallet M
4398-14 där den åtalade �ck exportförbud för skrivarpatroner som det framgick i
rättsfallet räknades som fast plastavfall. I domen �ck transportören exportförbud
tillsvidare men inget övrigt stra� dömdes ut. De övriga fallen som det i arbetet har
klargjorts för har tagits upp för att visa exempel på hur det bedöms i övrigt när det
gäller illegala gränsöverskridande avfallstransporter.

Som framkommer i rättsfall B 1481-19 kan det vara svårt när det
kommer till �era aspekter att bedöma situationen. I fallet var det �era aspekter
som Länsstyrelsen och Naturvårdsverket pekade på som enligt domaren inte
kunde bevisas och därmed friades transportören. I det rättsfallet kan man se
svårigheterna med att bedöma om det rör sig om avfall eller inte, då det kan vara
oklart om det rör sig om föremål som är i funktionsdugligt skick eller ej. Det kan
vara svårt att bevisa vad personen faktiskt har tänkt att göra med föremålen i fråga
och då uppstår svårigheter även här med att inte vara på det klara med om det rör
sig om avfall eller inte. Detta eftersom vad personen i fråga har tänkt att använda
föremålen till spelar in i om det rör sig om avfall eller inte. Domaren i rättsfallet B
1481-19 framförde att man förhåller sig till bevisbördan om att den som är
misstänkt är oskyldig tills dess att det utom rimligt tvivel kan anses att han eller
hon har gjort sig skyldig till det påtalade brottet. I rättsfall där man ska bevisa att
det rör sig om illegal gränsöverskridande avfallstransport är det förståeligt att det i
många fall kan vara svårt att bevisa att det rör sig om illegal transport av avfall om
det inte följs upp och kontrolleras att föremålen verkligen används så som det är
sagt, vilket också det i sin tur kan vara svårt sett till resurser och spårning av den
här typen av avfall.

I de rättsfall som studien har undersökt framkommer det tydligt att
stra�en som har dömts ut för otillåten avfallstransport har varit för milda. Ett
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exempel på detta är rättsfallet NJA 2016:63, där personen först frias av tingsrätten
och sedan döms till endast dagsböter och företagsbot av hovrätten. Ett annat
exempel som visar på att stra�en har varit för milda är rättsfallet B 520-12. Där
dömdes två personer till en månads fängelse för otillåten avfallstransport. Vilket
är väldigt kort tid för att tydligt visa att värnande om miljön tas på stort allvar och
att det handlar om ett allvarligt brott.

Det som är intressant i rättsfallet NJA 2016:63, är att tingsrätten och
hovrätten bedömer fallet olika. Personen kommer först med argumentationen att
gods inte utgjort avfall och att de från början var avsatta för försäljning. Med den
anledningen bedömer tingsrätten att detta inte handlar om uppsåt, utan
okunnighet om lagar och frikänner således personen. Här är det alltså väldigt
viktigt att göra bedömningen om personens argumentation visar sanningen eller
om det bara är något den säger för att bestrida ansvaret för brott. Särskilt efter att
det under intervjun med miljöinspektören framkom att dessa argument inte
oftast visar sanningen. I rättsfallet B 520-12 dyker samma argumentation om
kunskapskris upp men här bedömer tingsrätten att okunnighet om lagar och
förordningar inte är något giltigt argument för att bryta mot dessa. Det kan ses
som ett mer rimligt beslut eftersom det inte bör vara så enkelt att frikännas från
ett brott.

I studien framkommer att det �nns en stor och noggrann nationellt och
internationellt reglering som reglerar transporter av både legal och illegal avfall.
Som det ser ut idag �nns det dock många motiv till att begå dessa typer av brott i
Sverige. Dels för att stra�en är inte tillräcklig stränga och dels att det är väldigt lätt
att bestrida ansvaret för brott. De milda stra�en som har tillämpats för otillåten
avfallstransport har inte varit tillräckligt avskräckande, för att stoppa människor
från att begå dessa typer av brott. Det kan vara en förklaring till varför denna
illegala verksamhet är ett växande problem i Sverige. Det som krävs är strängare
stra� för att förhindra och få stopp på dessa olagliga gränsöverskridande
avfallstransporter.
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5.4 Konsekvenserna av plastavfall och de illegala
gränsöverskridande avfallstransporterna

Det som gör den illegala gränsöverskridande avfallshandeln värre miljömässigt än
den icke illegala, är det faktum att det illegala avfallet ofta hamnar på deponier i
fattiga länder, som exempelvis Olusosum i Nigeria (Dumbili & Henderson,
2020), och inte tas om hand på ett korrekt sätt (Naturvårdsverket, 2010). Så länge
det �nns stora ekonomiska fördelar med den här illegala verksamheten kommer
den troligtvis att fortsätta, varför man måste ta hårdare tag mot den här typen av
brott  (Naturvårdsverket, 2020 b).

Som boende i Sverige kanske man får uppfattningen att en väldigt stor
del av vårt plastavfall återvinns eftersom många hushåll idag antingen har tillgång
till miljörum där man sorterar sitt plastavfall och andra material, eller att man kan
köra till en återvinningsstation och sortera sitt avfall. Skyldigheten för hushåll att
sortera sina förpackningar från hushållsavfall, enligt 6 § förordning (1994:1235)
om producentansvar för förpackningar, kan bidra till att boende i Sverige får
uppfattningen att övrigt avfall i Sverige också återvinns i hög grad. Dessutom är
Sverige ett väldigt rent land jämfört med många andra, vilket kan bidra till
uppfattningen om att vi tar hand om vårt avfall på ett korrekt sätt då problem
som vi inte själva ser är visat att inte påverka oss lika mycket  (Barnes, 2019).

Det stämmer att en ganska stor del plastförpackningar, jämfört med
andra typer av plastavfall, går till återvinning. Plastförpackningar nådde strax
under 50 % återvinningsgrad 2019 och förpackningar är en av de typer av plast
som återvinns i högst grad i Sverige (SMED, 2019). Att återvinningsgraden av allt
plastavfall i Sverige är hög stämmer dock inte. Verkligheten är att ser man till allt
svenskt plastavfall är det hela 90 % som inte återvinns, utan det mesta förbränns
istället (SMED, 2019). 90 % är en väldigt stor del av allt Sveriges plastavfall, en
si�ra som man säkert hade kunnat minska ner. Exempelvis genom att bättre
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rengöra plastmaterial så att det kan återvinnas, då en av orsakerna till att mycket
plastavfall inte går att återvinna är att avfallsströmmarna är för orena (SMED,
2019).

I Sverige är det mer plastavfall som man inte vet var det tar vägen och
som går till okänd behandling, än som går till materialåtervinning varje år
(SMED, 2019). De här si�rorna är intressanta då materialåtervinning ska främjas
före annan behandling av avfall som uppstått enligt EUs avfallshierarki (Direktiv
2008/98/EG, 1 kapitlet, 4 artikeln). Det visar också på att det �nns mycket rum
för förbättring.

Ett första steg till att öka materialåtervinningen i Sverige skulle kunna
vara att få bättre koll på avfallet och var det tar vägen, vilket borde vara möjligt
eftersom avfallsproducenter enligt lag bl a ska ha bevis på var deras avfall tar vägen
och vad som görs med det (2 kap., 1 § och 15 kap., 12 § MB). Om en större
mängd plastavfall skulle gå till materialåtervinning istället för energiåtervinning,
skulle inverkan på miljön bli lägre (Direktiv 2008/98/EG 1 kapitlet, 4 artikeln).

6. Slutsats
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De viktigaste slutsatserna i vår studie är bland annat att samarbetet mellan de
svenska myndigheterna är utbrett och man arbetar regelbundet med att förbättra
tillsynen över gränsöverskridande avfallstransporter. Myndigheterna i Sverige har
också samarbeten med andra länder för att utbyta erfarenheter och kunskap.
Studien har också visat att en mycket liten del av det svenska plastavfallet
materialåtervinns och att en ännu större del går till okänd behandling, potentiellt
illegal gränsöverskridande avfallstransport. Oavsett hur mycket av det här avfallet
som går till illegal avfallshandel, är det ett ycket stort globalt problem där ungefär
en fjärdedel av alla globala avfallstransporter uppskattas vara illegala.

Arbetet har också visat att det kan vara komplicerat att döma någon för
illegal gränsöverskridande avfallstransport då det är �era aspekter som avgör om
något räknas som avfall eller inte, som att ifall föremålen är avsedda att återvinnas
eller om de är funktionsdugliga.

När det kommer till konsekvenserna av den illegala gränsöverskridande
avfallshandeln med plastavfall har det framkommit att den största skillnaden mot
den legala avfallshandeln, är att det illegala avfallet inte tas om hand på ett hållbart
och miljömässigt korrekt sätt i det land det transporteras till.

Genom att överblicka hela studien kan man dra slutsatsen att det krävs
förbättringar och åtgärder på �era av de områden som tagits upp.
Materialåtervinningen av plast måste öka för att i första hand reducera den mängd
avfall som går till okänd behandling eller till förbränning som har en större
negativ miljöpåverkan. Mer resurser behöver tillsättas myndighetstillsynen för att
kunna stoppa �er av de illegala avfallstransporterna. Med tanke på hur allvarliga
dagens miljöproblem är, inte minst de illegala gränsöverskridande
avfallstransporterna, krävs det även hårdare stra� för att avskräcka personer från
att ägna sig åt den här typen av illegal verksamhet.
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7. Tack
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Vi vill skänka ett tack till vår externa handledare för den här uppsatsen, Helen
Avery, för god handledning och stöttning i skrivandet. Ett tack riktas också till
Emelie Nyberin på Malmös Miljöförvaltning för hennes medverkan i intervjun.
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9. Bilagor

9.1 Bilaga 1 - Intervju med miljöinspektör från Malmö
Miljöförvaltning

➢ Vad anser/upplever ni är svårigheterna i arbetet mot de illegala

gränsöverskridande avfallstransporter?

➢ Vad �nns det för svårigheter med att stoppa illegala gränsöverskridande

avfallstransporter till/från Sverige?

➢ Vad anser ni man skulle behöva göra ytterligare för att minska de illegala

gränsöverskridande avfallstransporterna med plast till/från Sverige?
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9.2 Bilaga 2 - Litteraturundersökning

9.2.1 Vetenskaplig litteratur

Vetenskapliga artiklar som har använts i denna studien har fåtts fram via
sökningar i olika databaser som Scopus preview, Web of Science och Google
Scholar. En första sökning efter vetenskapliga artiklar gjordes 01/04. Efter hand
som arbetet har fortskridit har �ertalet sökningar gjorts där ytterligare
vetenskapliga artiklar har upptäckts.

Sökorden som använts för sökningen var bland annat: plastic waste
trafficking, illegal waste trade, cross-border waste trade, plastic waste shipment,
plastic in the marine environment, microplastic, open burning, uncontrolled
burning.

9.2.2 Rättsfall

Infosoc Rättsdata AB har använts för uppsökande av rättsfallen. Efter en första
sökning framkom det att det �nns 495 rättsfall som handlar om otillåten
avfallstransport. JP Miljönet har också använts i sökning av rättsfall, där de
rättsfall som uppfattades som mest aktuella för studien valdes ut.

Sökord som använts för sökningen: otillåten avfallstransport, plastavfall,
illegal avfallstransport, gränsöverskridande avfallstransport
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9.2.3 Rapporter
Flertalet rapporter har använts i den här studien. De �esta rapporter är framtagna
från Naturvårdsverkets hemsida då de är den samverkande myndigheten på
området gränsöverskridande illegala avfallstransporter. Även en del rapporter från
andra myndigheter har bidragit med information till studien.
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