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HUR GÅR DET FÖR OSS?
I NSR:s ägardirektiv finns mål att minska den totala avfallsmängden, minska
den årliga avfallskostnaden och öka antalet nöjda kunder till 2020. NSR ska
även minska spridningen av giftiga ämnen, öka materialåtervinningen samt
kunna utvecklas utifrån nya krav i framtiden

FÖREBYGGANDE AV AVFALL

GOD SERVICE

Den totala avfallsmängden hushållsavfall ska
minskas från 500 till 320 kg per person och år.

Antalet kundklagomål ska halveras.
Detta mäts genom NKI  nöjd kund index.
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MATERIALÅTERVINNING

KOSTNADSEFFEKTIVISERING

Mängden restavfall ska halveras från
200 till 100 kg per person och år.

Nettokostnaden för det vanligaste
renhållningsabonnemanget ska halveras.
Räknas i kronor per invånare och år.
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AVGIFTA KRETSLOPPEN

MINSKAD KLIMATPÅVERKAN

Mängden farligt avfall (inklusive el och
elektronikavfall) i restavfallet ska halveras
från 3 kg till 1,5 kg per hushåll och år.

Våra ägarkommuner har utöver de sex halverings
målen satt målet att våra transporter ska vara
100 % fossilfria senast 2020.
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*Höganäs är ej inräknad. Vi saknar deras körsträcka då de kör i egen regi.

GOD ARBETSMILJÖ OCH HYGIEN

AVFALLSTRAPPAN

Antalet arbetsskador ska halveras.
Detta mäts i antalet arbetsolyckor.

EU:s avfalltrappa vägleder oss i hur avfallet i
Sverige och nordvästra Skåne ska hanteras. Vi
strävar ständigt efter att nå det översta
steget — förebygga att avfall uppstår.

41
ST

40*
ST

0
ST

2010

2019

MÅL 2020

FÖREBYGGA

ÅTERANVÄNDA

MATERIALÅTERVINNA

*Vi jobbar aktivt med att alla olyckor ska rapporteras, detta gör att
siffrorna ökar istället för att minskar.

ENERGIÅTERVINNA
DEPONERA

ÅRET SOM GÅTT 2019

Rögle först på pucken
Rögle arenarestaurang tar
matchen för att bli ett kök som räd
dar käk. Krogen ansluter sig snabbt
till NSR:s projekt för att minska
matsvinnet och öka återvinningen
i restaurangbranschen.

JAN
Kronprinsessan på besök
H.K.H. Kronprinsessan Victoria
besöker NSR och Verapark för att
se hur vi arbetar med hållbarhet,
miljö och klimatomställning.
Kronprinsessan sammanfattar
sedan dagen som inspirerande
och lärorik.

FEB
MARS
Stort gensvar på
miljöstyrande taxa
Den nya avfallstaxan får många
kunder att byta till miljövän
ligare abonnemang. Den stora
effekten kommer av att abonne
mang som gynnar källsortering
blivit billigare.

Ängelholm vinner
Årets avfallskommun
JUNI
Återbruk av vårlökar
Helsingborgs stad
delar med sig av utblommade
blomsterlökar från stadens plan
teringar och blomsterfat. Hela
3 ton lökar kommer till glädje för
de invånare som hämtar lökar på
återvinningscentralen för att
återplantera hemma.

Nöjda kunder och bra miljö
värden gör Ängelholm till landets
bästa kommun på avfallshan
tering i Avfall Sveriges rankning.
Bjuv kommer in på andra plats,
även Båstad och Åstorp
finns med bland
topptio.

JULI

MAJ

APR
Ny NSR-styrelse
Bolaget får en ny styrelse i
samband med årsstämman i maj.
Antalet ledamöter minskar då
från 22 till 16, varav några är
nytillträdda ledamöter. Respek
tive ägarkommun utser sina
egna ledamöter och
suppleanter.

AUG

SEP

Viktig miljöupptäckt
NSR:s medarbetare gör
avgörande upptäckter för en
effektiv behandling av lakvatten
som är förorenat med kemikalie
gruppen PFAS. Spridning av dessa
ämnen i vatten är ett stort
globalt miljöproblem.

Renhållningschefen
på maktlistan
Vår renhållningschef Cecilia
Holmblad seglar upp på Hel
singborgs Dagblads maktlista
för nordvästra Skåne, vilket
visar att avfall inte är någon
skräpfråga.

DEC

NOV

Årets sopa:
litiumbatteriet
NSR:s utmärkelse Årets sopa
2019 går till litiumbatteriet
eftersom det innehåller en
sällsynt metall som är svår att
återvinna på ett säkert och
effektivt sätt.

OKT

Hållbar
transport till miljösk

Varje år får drygt 3 700 nor
skånska elever miljöunderv
hos NSR i regi av Miljöverks
Efter en ny upphandling t
porteras eleverna till och fr
anläggning med bussar dr
av biogas som framstä
av matavfall.

VAD VI GÖR FÖR
KOMMUN & KVARTER

BJUV

BÅSTAD

FÄRRE PLASTHANDSKAR I VÅRDEN

EXTRA INSAMLING AV TRÄDGÅRDSAVFALL

I vården används många engångsartiklar av plast. Ett
vårdboende i Bjuv samarbetar med NSR i ett projekt
med syfte att minska plasten. Vi arbetar fram nya ruti
ner för när personalen ska använda engångshandskar
– och när det inte behövs. Även andra rutiner kring sor
tering och avfallshantering tas fram i en handlingsplan.

NSR ordnar extra insamlingar av trädgårdsavfall som
en service till invånarna efter att återvinningscentralen
i Båstad stängt. Våra sopbilar finns då på plats runt om
i kommunen, hit kan invånarna ta sitt trädgårdsavfall
istället för att behöva samla det hemma eller åka till
återvinningscentralen i Ängelholm med det.

HELSINGBORG

HÖGANÄS

DIGITALA LÅS ISTÄLLET FÖR NYCKLAR

REDO ATT TA ÖVER DRIFTEN

I Helsingborg har NSR hanterat runt 14 000 nycklar till
flerfamiljshusens soprum. Under 2019 ersätter vi dessa
nycklar med ett digitalt låssystem. Det innebär att våra
chaufförer bara behöver ha en enda nyckel till stadens
alla soprum, vilket ger bättre arbetsmiljö och snabbare
service vid exempelvis extra tömningar.

Den 1 januari 2020 tar NSR över driften i Höganäs kom
mun. Under 2019 förbereder vi oss, bland annat genom
att göra studiebesök i kommunen och se över hur vi kan
utveckla serviceutbudet. Vår vision för övertagandet är
att invånarna inte ska märka någon skillnad, utan avfalls
hanteringen ska fungera som vanligt.

ÅSTORP

ÄNGELHOLM

NY RENHÅLLNINGSORDNING

ÅTERVINNING AV PAPPERSHANDDUKAR

Hösten 2019 antar kommunfullmäktige en ny renhåll
ningsordning som fastställer hur avfallet ska hanteras i
Åstorp de kommande fyra åren. Renhållningsordningen
hör ihop med Avfallsplan 2020–24 — den första regio
nala avfallsplanen med gemensamma mål för NSR:s
sex ägarkommuner som tillsammans ska styra mot ett
hållbart samhälle.

Ängelholms kommun är först ut i NSRregionen med
att sortera ut pappershanddukar för återvinning. Tidi
gare gick pappershanddukarna i restavfallet, men nu
återvinns de istället till toalettpapper. Fem skolor och
andra offentliga lokaler deltar i testet. Under hösten
samlar de in 1,76 ton pappershanddukar till återvinning,
vilket motsvarar vikten av en medelstor bil.

EN BRED PALETT MOT MATSVINN

MINSKA MATSVINNET

NSR jobbar för att öka medvetenheten om hur mycket
mat som slängs i onödan (matsvinn) och uppmuntra till
ett förändrat beteende. Under 2019 driver eller medver
kar vi i ett antal projekt, anpassade till olika målgrupper,
med syfte att minska matsvinnet:
Kök som räddar käk — en satsning för att bistå restau
ranger i nordvästra Skåne med rådgivning, nätverk och
utrustning för att minska matsvinnet.
Resterkocken — en skoltävling som inspirerar mellan
och högstadieelever i regionen att skapa något gott och
kreativt av rester eller livsmedel med kort hållbarhet.

Matsvinn är en stor miljöbelast
ning och ett slöseri med resurser.
Därför är ett av FN:s globala mål
att halvera matsvinnet till 2030.

18,5 kg
ätbar mat slängs
per person och år

Under 2019 slänger varje nord
västskåning i snitt 18,5 kg
ätbar mat.* Det motsvarar
1 pizza per person rakt ner
i soptunnan – varje vecka!

SmartMat Hbg — ett projekt i Helsingborg med målet
att halvera matsvinnet och öka andelen klimatsmart mat
i stadens förskolor och skolor.
Prata svinniska — vi lyfter matsvinn som en viktig fråga
i kommunikationen med hushållen, bland annat i vårt
kundblad och i samtalen med alla dem vi möter på om
rådesdagar, mässor och andra event.

3 matsvinnstips
1. Ha rätt temperatur i kyl och frys.
2. Ha en inköpslista när du handlar.
3. Gör lunchlådor av resterna.

*matsvinnet räknas
fram utifrån plockanalyser.

FORTSÄTT VARA MODIGA
— FÖR FRAMTIDENS SKULL!
Det mediala intresset för klimatfrågan har
tagit Moder Jord med storm. Aldrig har så
mycket skrivits om orsaken till vädervaria
tioner, flygskam och klimatdemonstrationer.
Uppvaknandet är avgörande för hur vi väljer
vår framtid, men det räcker inte att fundera,
prata, forska, strejka, diskutera ångest eller
göra rankinglistor.
Det räcker inte heller att hänga upp lösningen på några
individer som varit tidigt ute i debatten. Individer som
vågat stå upp mot de stora aktörer som i sin tur försvarar
sina investeringar och marknadsandelar baserade på
ohållbar linjär ekonomi.
Det krävs något annat. Det krävs att vi vågar göra upp
med oss själva! Modet att vinna framtiden handlar om
att våga och vilja riskera det vi har idag.
När NSR startade projektet Skitlite 2020 tillsammans
med LSR och Nårab, var det troligen ett av de modigaste
beslut som tagits i de tio nordvästskånska kommunernas
kommunfullmäktige. Målet som antogs var att under
tio år halvera den totala mängden hushållsavfall. Det är
63 miljoner kilo skräp per år. Skräp som köpts för dyra
pengar och i bästa fall konsumerats innan det kastats.
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För NSR:s del handlade det inte om att säga NEJ TACK
till reklam, utan NEJ TACK till intäkter. Ungefär 100 mil
joner kronor per år. Att ta bort en tredjedel av intäkterna
i en resultaträkning har självklart tidvis varit otroligt jobb
igt och stressande, men drivkraften har alltid varit större
— att leva i balans med resurserna på vår enda planet.
Kommunikativt har NSR en stor utmaning framför sig.

Det räcker nämligen inte att
känna till hur ett välstånds
samhälle kan leva i balans med
jordklotet i en liten region när
mast Nordpolen, om inte denna
kunskap sprids globalt, så att andra
kan kopiera nordvästskåningarnas sätt
att leva i en cirkulär ekonomi där resurserna tas tillvara
på ett hållbart sätt.

”Modet att vinna framtiden
handlar om att våga och
vilja riskera det vi har idag.”
Den unika metodik och det unika arbetssätt som NSR
utvecklat tillsammans med privata företag, universitet
och föreningsliv är troligen ett verktyg som andra regi
oner i världen behöver.
Det finns bara ett problem — kommunala bolag är be
gränsade till att verka i sina ägarkommuner. Således är
det dags för mig att lämna över stafettpinnen efter
tolv år på posten som vd.
Jag vill tacka ägare, kollegor och samarbetspartners
samt inte minst kunder för ett fint samarbete. Fortsätt
vara modiga, för framtidens skull!
Kim Olsson
Verkställande direktör
NSR AB

DET HÄR ÄR NSR

VILL DU VETA MER?

NSR är ett kommunalt bolag som arbetar med
att samla in avfall och hitta bästa möjliga av
sättning för det. NSR ägs av Bjuvs, Båstads,
Höganäs, Åstorps och Ängelholms kommun
samt av Helsingborgs stad.

Detta är en populärversion av NSR:s års
redovisning och avfallsplansuppföljning för
2019. Här har vi samlat det viktigaste som
hänt under året för att du ska få en översikt
över allt som NSR har gjort.

Målet är att verksamheten ska vara en del i
skapandet av ett långsiktigt hållbart och
kretsloppsbaserat samhälle. NSR arbetar för
avfallsminimering och med att ta hand om avfall
och återvinningsmaterial på bästa sätt med
hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi.

Vill du fördjupa dig mer? Då finns hela års
redovisningen och avfallsplansuppföljningen
tillgänglig på vår webbplats.
www.nsr.se/rapporter

