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Sammanfattning
Målområde 1 - Förebygga resursslöseri
Från 2019 till 2020 minskade de totala avfallsmängderna med nästan 12
kilo per invånare och år i regionen. Detta motsvarar 3000 ton mindre avfall
och beror på minskad mängd restavfall, färre tidningar samt mer till
återbruk.
Under 2020 kan vi se att pandemin har lett till att avfallet har flyttats från verksamheternas
kommunala avfall hem till bostäderna. Detta beror på hemarbete och hemstudier. Vi kan
även se att pandemin har lett till att vi samlar in mer grovavfall fastighetsnära än tidigare år
samt fler besök på återvinningscentralerna.
Under 2020 har Återbygget startats upp på återvinningscentralerna som innebär att besökare
med överblivet byggmaterial kan lämna det så andra besökare kan ta del av det. Detta har
lett till att 60 ton byggmaterial har återanvänds istället för materialåtervinning eller
energiåtervinning.

Målområde 2 - Från avfall till resurs
Restavfallsmängderna minskade med nästan 5 kilo per invånare och år
mellan 2019 och 2020. Mer än halva soppåsen som eldas upp är matavfall,
förpackningar och tidningar, sådant som med lätthet kunde ha sorterats ut.
Om alla sorterade rätt skulle vi kunna minska våra restavfallsmängder med
16 000 ton.
Under 2020 kan vi se att fler invånare i regionen vill ha fastighetsnära insamling av matavfall,
förpackningar och tidningar men tyvärr ser vi fortfarande att enbart 40 % av det som ligger i
restavfallet ska vara där. Vi kan även från plockanalyser se att den största delen av matsvinnet
hamnar i restavfallskärlet.
Volymerna av brännbart avfall på återvinningscentralen har halverats och anledningen är Töm
säcken-kampanjen som har lett till att mer material återvinns istället för att gå till förbränning.
Genom kommunikationsinsatser för såväl invånare som personal minskade mängden
kommunalt avfall till förbränning från återvinningscentralerna med 53 %.
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Målområde 3 - Förebygga och begränsa nedskräpning
Fokus i detta målområde i avfallsplanen har varit att mäta den faktiska
nedskräpningen och den upplevda nedskräpningen i kommunen. 2020 är
tredje året som vi mäter den upplevda nedskräpningen och resultatet är
oförändrat om vi jämför 2017 med 2020.

Målområde 4 - Människa och miljö i fokus
Kunderna fortsätter att tycka att vi gör ett bra arbete då vi har ett bra
kundnöjdindex, 4,4 på en femgradig skala. Vi fortsätter också att
effektivisera renhållningen för att nå målet om avfallskostnaden men under
2020 har oförutsedda händelser inträffat som har försvårat detta. En ny
förbränningsskatt har kommit samtidigt som pandemin har lett till att vi inte blir av med
material. Material som vi tidigare fick en inkomst ifrån behöver vi nu betala för att bli av med.
I alla sex kommuner utförs fastighetsrenhållningen och slamentreprenaderna på helt fossilfria
bränslen samt bussarna som transporterar barn till NSR för studiebesök är fossilbränslefria.
Metangasen som bildas i den gamla deponin har en stor miljöpåverkan. Under 2020 samlades
mindre deponigas in men under året har nya brunnar installerats för att kunna öka uttaget av
metangas.

Detta kommer vi ha fokus på under 2021
Alla aktörer måste ta ansvar för sina delar, så väl den kommunala organisationen som
näringslivet behöver se hur målen bäst uppfylls. Genom att hålla avfallsplanen som ett
levande dokument, arbetar alla mot målen på ett nytt sätt. Avfallsfrågan involveras mer i
kommunernas planarbete och framtidsvisioner samtidigt som NSR är med och stöttar upp
med kunskap och att sprida information.
Ett integrerade sätt att arbeta på ställer stora krav på NSR som kompetensorganisation.
Verksamheten kommer i större utsträckning mätas på hur väl den stödjer en
beteendeförändring hos samhällets intressenter. För att lyckas med detta är det viktigt att
NSR:s verksamhetsinterna arbete fortsätter med såväl strukturella som kulturella
utmaningar. Framförallt kommer fokus vara på att säkerställa att förebygga att avfall inte
produceras från första början.
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Inledning
Enligt bestämmelserna i miljöbalkens 15:e kapitel ska varje kommun ha en avfallsplan. En
avfallsplan ska innehålla mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.
Avfallsplanen är ett av tre styrande dokument när det gäller avfallshantering i kommunen.
De två andra är renhållningsföreskrifterna och avfallstaxan. Uppföljning av kommunens
avfallsplan ska göras varje år för att säkerställa att mål och åtgärder genomförs.
NSR:s sex ägarkommuner har antagit en gemensam regional avfallsplan med mål och
åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. I Helsingborgs stad överlappar
avfallsplanen 2016–2020 den regionala avfallsplanen vilket innebär att båda avfallsplanerna
följs upp i denna uppföljning. Den regionala avfallsplanen går i linje med NSR:s affärsplan,
NSR:s ägardirektiv och andra styrande dokument i regionen. Den regionala avfallsplanen
har åtgärder som är mer flexibla för att kunna anpassa aktiviteterna efter utvecklingen i
samhället.
Det här dokumentet är en gemensam uppföljning för NSR:s ägarkommuner och följer upp
målen i den regionala avfallsplanen, Helsingborgs stads avfallsplan, NSR:s affärsplan samt
NSR:s ägardirektiv. Gemensamt för dessa dokument är att samordna avfallshanteringen på
ett sätt för att skapa effektiva och flexibla system som ger så låg miljöbelastning som möjligt
samt minska nedskräpningen. Detta genom att förebygga uppkomsten av avfall, vara
tillgängliga, enkla och funktionella för användaren, minska spridningen av giftiga ämnen,
öka materialåtervinningen, vara kostnadseffektiva, återvinna energi samt kunna utvecklas
utifrån nya krav i framtiden.
Alla mål i den regionala avfallsplanen är skrivna i procent. Detta för att alla kommuner
behöver bidra lika mycket för vi ska nå målen som en region. Det innebär att alla kommuner
har olika effektmål.
Nedan följer en förteckning över gällande avfallsplaner 2020 i NSR:s ägarkommuner:

➢ Bjuv 2020 - 2024. Antagen i kommunfullmäktige 2019-10-31
➢ Båstad 2020 - 2024. Antagen i kommunfullmäktige 2019-11-20
➢ Helsingborg 2016 – 2020. Antagen i kommunfullmäktige 2016-05-24
➢ Höganäs 2020 - 2024. Antagen i kommunfullmäktige 2019-10-31
➢ Åstorp 2020 - 2024. Antagen i kommunfullmäktige 2019-10-28
➢ Ängelholm 2020 - 2024. Antagen i kommunfullmäktige 2019-10-28
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Målområde 1 - Förebygga resursslöseri
Målområdet Förebygga resursslöseri handlar om att hitta verktyg för att
minska avfallsmängderna genom att förebygga att avfallet uppstår. Detta
kan åstadkommas genom exempelvis beteendeförändringar eller skapa
nya cirkulära flöden.
Denna symbol visas på de mål som finns i Helsingborgs stads avfallsplan.

1:1:4 Minska mängden plast i restavfallet med
50 procent till 2024 jämfört med 2017 genom
att öka medvetenheten kring användningen av
onödiga plaster och bidra till en hållbar
konsumtion.

1:1:1 Den totala avfallsmängden per invånare
(exklusive trädgårdsavfall) ska minska med 20
procent till 2024 jämfört med 2017.

1:1:5 Öka antalet miljönär-märkta
verksamheter med 15 procent till 2024 jämfört
med 2017.

1:1:2 Matsvinnet i regionen ska minska med 50
procent per invånare till 2024 jämfört med
2017.

1:1:3 15 procent av det grov- och textilavfall
som samlas in ska gå till återanvändning till
2024.

1:2:1 Regionen ska verka för att mängden
avfall från verksamheter ska minska.
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1:2:2 3 procent av det material som lämnas på
återvinningscentralen som inte är
hushållsavfall ska gå till återanvändning till
2024.

matsvinnet låg ca 3 783 ton i restavfallet,
om det hade legat i matavfallet istället för i
restavfallet hade vi kunnat minska
utsläppen med 378 ton CO2-e.

Avfallsmängderna minskar
2020 sjönk de totala avfallsmängderna för
hela NSR med cirka 3 procent jämfört med
2019. Detta är en minskning med nästan 12
kg per invånare och år.

Vi kan även utifrån plockanalyserna se att
det mesta av matsvinnet hamnar i
restavfallet. Det är enbart i Båstad
flerfamiljsfastigheter samt Bjuv och
Höganäs villor och fritidshus som har mer
matsvinn i matavfallet än i restavfallet.
Matavfall som hamnar i restavfallet är ofta
paketerad mat som blivit dålig.

”Minskar totala
avfallsmängden med nästan
12 kg per invånare och år”
Avfallsmängderna sjönk i 4 av 6
kommuner. Om vi framöver minskar
avfallsmängderna med cirka 12 kg per
invånare och år kommuner vi nå målet
med att minska den totala avfallsmängden
till 320 kg per invånare och år till 2024, det
vill säga vi behöver fortfarande öka takten
för att nå målet.

Tabell 1Tabell 1 Andelen av matsvinn som ligger i
restavfallet hos flerfamiljsfastigheter, villor och
fritidshus.

Bjuv
Båstad
Helsingborg
Höganäs
Åstorp
Ängelholm

Under 2020 kan vi se att mängden
restavfall insamlat fastighetsnära gått ner
lite samt att tidningar och brännbart på
återvinningscentralen har minskat.

Flerfamiljs
71 %
47 %
80 %
68 %
75 %
84 %

Villor/fritid
46 %
53 %
67 %
47 %
59 %
55 %

Under 2020 har NSR avslutat projektet
kring minskad plastanvändning på ett
vårdboende i Bjuv. De minskade
användningen av engångshandskar med
ca 33 000 handskar om året. Detta projekt
har lett till ett större projekt under
2020/2021 där målet är att minska

Totalt under 2020 slängdes det ca 5 274 ton
onödigt matavfall, det vill säga matsvinn.
Hade vi förebyggt detta hade vi kunnat
minska koldioxidutsläppen med 11 604
ton CO2-e. Detta motsvarar 224 varv runt
jordklotet med en bensindriven bil. Av
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avfallsmängderna inom vården. Med
anledning av pandemin har projektet
fortsatt in på 2021.

energiåtervinning. Återbygget
smygöppnade i april på
återvinningscentralerna i Höganäs och
Åstorp och hösten 2020 öppnades det även
i Helsingborg och i Ängelholm.

Utifrån plockanalyserna och insamlade
mängder restavfall kan vi se att ungefär
7640 ton plast gick till förbränning 2020.
Detta motsvarar nästan 24 400 ton CO2-e.
Det är lika mycket CO2-e som en
bensindriven bil hade släppt ut genom att
köra 9 420 884 mil vilket är mer än 2 350
varv runt jorden

Efter diskussion med Avfall Sverige har vi
kommit fram till att vår hantering av jord
och sand på återvinningscentralerna
räknas som återanvändning. Detta är den
stora fraktionen när det gäller
återanvändning av material som inte är ett
kommunalt avfall.

Mängden återbruk ökade under 2019 med
nästan 1 kg per invånare och kom upp till
5,4 kg per invånare och år. Tyvärr har
detta inte ökat så mycket under 2020 även
om vi har arbetat med projektet Återbruk
2.0. Detta beror bland annat på att
återbruksaktörerna haft svårt att ta emot
allt återbruksmaterial som kommer in till
NSR då pandemin bidragit till att de
minskat sin försäljning och har inte
möjligheten att lagerföra större mängder
material.

Under 2020 har NSR samarbetet med
upphandlingsenheten i Helsingborg för att
i kommande upphandlingar i staden ställa
krav på utbildning kring matsvinn samt
att verksamheten ska arbeta med att
minska svinnet.
Fortfarande mycket avfall detta ska vi
bland annat fokusera på under 2021
•

Återbruk 2.0 har bidragit till en liten
ökning i mängden som går till återbruk
dock inte så mycket som vi hade önskat då
våra återbruksaktörer inte kunnat sälja så
så mycket på grund av pandemin. Att
procenttalet inte ökar mer beror på att det
samtidigt har kommit in mer material till
återvinningscentralen på grund av ökat
antal besök under 2020. En annan del av
projektet är Återbygget, det är en plats på
återvinningscentralerna som besökarna
kan ställa överblivet byggmaterial på.
Detta får sedan andra besökare ta av. Det
har uppskattats att 60 ton byggmaterial
har återanvänds istället för
materialåtervunnits eller gått till

•

•
•
•
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Utveckla nya tjänster och strategier
som lotsar våra kunder till nya
beteenden för ökat återbruk
Arbeta med beteendeförändring
hos våra invånare genom
Minimeringsmästarna där invånarna
ska utmanas i att minska sina
avfallsmängder under 1 år. Detta
kommer under 2021 vara en
Sverigekamp.
Fortsätta jobba mot restauranger
och storkök.
Utbildning inom regionen kring
matsvinn och matavfall.
Utreda möjligheten för bytardagar
för invånarna i regionen.

Målområde 2 - Från avfall till resurs
Målområdet från avfall till resurs syftar till att det avfall som uppstår ska
tas hand om på rätt sätt för att kunna ta vara på resurserna. Här följer vi
upp hur restavfallet förändras, sammansättningen av det och hur mycket
av det material som samlas in för återvinning faktiskt återvinns.
Denna symbol visas på de mål som finns i Helsingborgs stads avfallsplan.
2:1:4 Mängden textilier i restavfallet ska
minska med 40 procent till 2024 jämfört med
2018.

2:1:1 Mängden restavfall per invånare
ska minska med 42 procent till 2024
jämfört med 2017.

2:1:5 Mängden ej sorterbart från
återvinningscentralerna ska minska med 30
procent per invånare till 2024 jämfört med
2017.

2:1:2 Återvinningsgraden av insamlat
matavfall, förpackningar och tidningar ska öka
till 2024 jämfört med 2017.

2:1:6 100 procent av externslammet som samlas
in från små avloppsanläggningar behandlas
med mest lämplig teknik för att främja
miljönytta till 2024.
2:1:3 Mängden farligt avfall och elavfall i
restavfallet ska vara 0 procent 2024.
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2:2:2 Regionen ska verka för att andelen
utsorterat avfall från verksamheter ska öka till
2024.

2:2:1 50 procent av de schaktmassorna, som
NSR hanterar, renas i den grad att de ska
återanvändas eller återvinnas i konstruktionseller anläggningsändamål till 2024

2:2:3 Regionen ska verka för att verksamheters
farliga avfall ska sorteras ut och omhändertas
på bästa sätt.

__________________________________________________________________
Fler invånare vill ha sortering
fastighetsnära
2019 hade 85 procent av villa och
fritidshushållen i regionen fastighetsnära
insamling av matavfall, förpackningar och
tidningar. Anslutningen har under 2020
ökat till 87 procent, vilket har bidragit till
att 4 av 6 kommuner har minskat sitt
restavfall. Att fler invånare vill ha
fastighetsnära insamling av matavfall,
förpackningar och tidningar är en positiv
trend vilket leder till mindre restavfall. Vi
kan se att restavfallet under 2020 har
minskat med nästan 5 kg per invånare och
år.

Farligt avfall och elavfall mäts utifrån
plockanalyser och insamlade mängder
restavfall. Eftersom detta mäts utifrån
plockanalyser är det en ögonblicksbild
vilket gör att utfallen kan fluktuera. När vi
tittar på detta över tid ser vi att det ligger
mellan 0,5–2 procent av restavfallet som är
farligt avfall och elavfall vilket kanske
verkar som en liten del men farligheten i
detta avfall gör att vi måste få bort det från
restavfallet. Under 2020 fanns det över 400
ton farligt avfall och elavfall i restavfallet
som gick till förbränning.

Under 2020 har NSR avslutat projektet
kring minskad plastanvändning på ett
vårdboende i Bjuv. Resultaten visade att
boendet minskade sina restavfallsmängder
med 150 kg per boende och år. Detta har
skett genom att ta fram rutiner, se över
sorteringen och samarbete mellan
avdelningar samt samarbete med köket.

”Textilier i restavfallet går
ner under 2020”
Under 2020 kan vi se en minskning av
textilier i restavfallet. Textil är ett
sällanavfall vilket innebär att det är svårt
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att dra slutsatser på enstaka mätvärden vi
har. När textilier kastas så slängs det ofta
mycket på en gång. Mängden textil i
restavfallet har minskat 1 kg per invånare

och år mellan 2018 och 2020 medan vi såg
en topp 2019. Mer kommunikation behövs
kring söndriga textilier samlas in för
återvinning på återvinningscentralen.

Fördelningen av restavfall

Fördelning av inkommet restavfall
100%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2018

2019
Verksamheter

2020
FFF

Villor/fritid

Figur 1 Fördelning av det restavfall vi hämtar fastighetsnära samt mängd restavfall som har körts till förbränning.

flerfamiljsfastigheter vilket kan härledas
till pandemin. Vi har fått indikationer från
flerfamiljsfastighetsägare att
avfallsmängderna har ökat under 2020.
Det beror på att fler invånare arbetar
hemma och att gymnasieskolor har haft
hemundervisning. 2019 kom ca 24 000 ton
restavfall från villor, fritidshus och
flerfamiljsfastigheter, 2020 var denna siffra
nästan 26 000 ton. Det innebär en ökning
med 2000 ton. Detta är ungefär samma
minskning som vi kan se från
verksamheternas kommunala avfall.
Pandemin har medfört att avfallet har
flyttats från verksamheterna till
invånarnas bostäder.

”Restavfallet har flyttats från
verksamheterna till
bostäderna”
Avfall från verksamheter avser det avfallet
som räknas som ett kommunalt avfall. Det
vill säga det som till sin art och
sammansättning liknar det avfall som
uppstår i hushållen. Till exempel avfall
från äldrevård, skolor, campingar och
restauranger. Under 2020 samlade vi in 43
694 ton restavfall från alla kommuner.
2019 kom 45 procent av allt restavfall från
verksamheter, 2020 är motsvarande siffran
40 procent. Under pandemin har vi märkt
att bland annat restauranger har minskat
ner sina abonnemang. Vi kan se en ökning
av avfallet som kommer från

Vi kan även utifrån plockanalyserna se att
vi har möjlighet att öka utsorteringen av
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matavfall. I plockanalyserna räknar man
ut källsorteringsgraden på matavfall. Det
innebär att man tittar på hur många
procent av matavfallet som faktiskt
sorteras ut, resterande hamnar i
restavfallet. Ju högre procent desto mer
matavfall sorteras ut. Ett nytt etappmål är
beslutat och innebär att minst 75 % av
matavfallet ska samlas in och behandlas
biologiskt så att växtnäring och biogas tas
till vara till 2023. Detta innebär att vi
måste arbeta med att öka utsorteringen av
matavfall samt renheten på det.

Tabell 2 Källsorteringsgraden av matavfall hos
flerfamiljsfastigheter, villa- och fritidshushåll.

Flerfamiljs
Bjuv
51 %
Båstad
44 %
Helsingborg
44 %
Höganäs
52 %
Åstorp
44 %
Bjuv
50 %

Villor/fritid
77 %
80 %
73 %
58 %
70 %
69 %

Sammansättning av restavfall

Figur 1 Sammansättning av restavfallet hos flerfamiljshus i NSRregionen

Figur 2 Sammansättning av restavfallet hos villor och fritidshus i NSRregionen

”Här finns förutsättningar att
minska restavfallet med cirka
16 000 ton om året om bara
alla gjort rätt”

Av det 29 000 ton restavfall som samlas in
från flerfamiljsfastigheter, villor och
fritidshus är ca 16 000 ton sådant som
kunde ha sorterats ut och endast 10 000
ton sådant som verkligen är restavfall. Det
innebär att vi skickar 16 000 ton material
till förbränning som hade kunnat
återvunnits så att resurserna hade
tillvaratagits.

Alla kommuner har minskat det ej
sorterbara på återvinningscentralen. Detta
beror framförallt på att den 1 januari 2020
slutade NSR ta emot säckar med blandat
material på alla återvinningscentraler.
Detta har lett till att det brännbara avfallet
11

från återvinningscentralen har minskat
med nästan 53 %. Kampanjen Töm säcken
har lett till att vi har uppnått målet i
avfallsplanen.

på hög. NSR har börjat titta på
masshantering i form av lagring, sortering
och återanvändning av massor.
Externslammet som samlas in i
kommunerna från enskilda avlopp renas
100 procent hos reningsverken. I
framtiden kommer detta inte vara möjligt
när alla reningsverk blir revaq-certifierade.
Vi måste i framtiden hitta en hållbar
hantering av slam där vi kan ta vara på de
bra ämnena och fasa ut dåliga. Under 2020
har förberedelser gjorts för att starta ett
projekt hur vi kan hantera externslammet
genom att inte lämna det till
reningsverken.

Bemötandet från invånarna har varit bra
under kampanjen. Under hösten 2019 var
det mycket information om Töm säcken,
vilket har lett till att invånarna var väl
förberedda på vad som skulle hända.
Under 2020 har NSR varit med och testat
fastighetsnära insamling av textil.
Närmare 100 kg har samlats in av
helsingborgare som har testat att få hämtat
textilavfall hemma efter beställning via en
app och de har varit nöjda. Av det som
samlades in var ca 1/3 del av material som
inte gick att återbruka. Det är bland annat
täcke, kuddar och blöta textilier. Detta har
lett till att vi kommer fortsätta utreda
möjligheterna till fastighetsnära insamling
av textil.

NSR har under året samarbetat med
tillsynsenheterna i regionen för att minska
farligt avfall och elavfall i restavfallet men
också för att öka utsorteringen av annat
material som inte ska finnas i restavfallet.
Fortfarande mycket felsorteringar – så
ska vi minska de under 2021

Schaktmassor som kommer in på
återvinningsanläggningarna idag används
som konstruktionsmaterial för att
sluttäcka gamla deponier. Efterhand som
deponierna har sluttäckts minskar behovet
av massor vilket gör att vi måste hitta
reningsmetoder och andra
användningsområden för de schaktmassor
som kommer in till NSR. Detta för att
massorna ska tas till vara och inte hamna

•

•
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Utreda möjligheterna till
fastighetsnära insamling av
textilier.
Se över fackindelningen i
fyrfackskärlen samt se över en
effektivare insamling av
plastförpackningar.

Målområde 3 - Förebygga och begränsa nedskräpning

3:2 Nedskräpning i regionen ska förebyggas
genom att öka medvetenheten om
nedskräpningens konsekvenser hos
kommuninvånarna.

3:1 Nedskräpningen i regionen ska minska till
2024 från 2019.

Mäts olika i kommunerna,
följs upp i bilaga 1 –
målområde 3

_____________________________________________________________________
Nedskräpning är ett nytt avsnitt i
avfallsplanen och under 2019 var fokus på
att få fram nollvärden för att kunna följa
upp målen.

hur nedskräpad kommuninvånarna
upplever sin kommun och värdet som vi
utgår ifrån är 2018. Då ansåg 27 % av
regionen att deras kommun var
nedskräpad. 2020 var denna siffran en
procentenhet högre. Den upplevda
nedskräpningen mäts via
kundundersökningen som NSR gör
årligen.

”Alla kommuner mäter och
följer upp nedskräpningen”
Vi kommer följa upp den faktiska
nedskräpningen i antal
nedskräpningsärenden som inkommit till
kommunen i alla kommuner utom
Helsingborg som följer upp via
skräpmätning. Helsingborg började med
detta 2018 och kommer fortsätta med det.
Den faktiska nedskräpningen följs upp i
bilaga 1. I detta målområde mäter vi även

Detta ska vi fokusera på under 2021 för
att minska nedskräpningen
•
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Ta fram gemensamt
informationsmaterial kring
nedskräpning.

Målområde 4 - Människa och miljö i fokus
Denna symbol visas på de mål som finns i Helsingborgs stads
avfallsplan.

4:1 Den totala klimatpåverkan från avfallshanteringen i regionen ska minska till 2024 från 2019.

4:1:3 Uttaget av metangas från

4:1:1 Fordonen som används av NSR
eller på uppdrag av NSR vid
transport av avfallet från källa till återvinning
ska vara 100 procent fossilbränslefria.

Filbornadeponin i Helsingborg ska öka till
2024 jämfört med 2017.

Målet är till stor del uppnått då alla sop- och
slambilar samt besöksbussarna kör på fossilfria
bränslen.

4:1:4 Tillverkning och avsättning av biogas ska
öka till 2024.

4:1:2 NSR ska upprätta fler platser i regionen
för mellanlagring av schaktmassor för att
minska transporterna.
I dagsläget finns det två sådana platser

_____________________________________________________________________

4:2 Den årliga avfallskostnaden per
invånare ska minska enligt
ägardirektivets mål (450 kronor per
invånare till 2020).

4:3 Nöjd Kund Index (NKI) för
regionen ska öka enligt
ägardirektivets mål (4,4 av 5 till
2020).
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Alla insamlingsfordon för
fastighetsrenhållning och slamtömning
har kört på 100 procent fossilbränslefritt
drivmedel under 2020.

Under 2020 har upphandlingar skett för
att kunna bygga en biokolsanläggning.
Installation och byggnation kommer
påbörjas under hösten 2021.

”Alla insamlingsfordon i alla
6 ägarkommunerna är 100
procent fossilbränslefria”

En handlingsplan för att motverka
luktspridning till omgivningen har tagits
fram. Föreslagna åtgärder påbörjades
under sista kvartalet 2019 och har fortsatt
under första kvartalet 2020. Biofiltret i
biogasanläggningen har ersatts med ett
kolfilter för att minska luktspridning.
Även andra luktkällor har identifierats
som vi kommer arbeta med att få bort.

En ny upphandling av fordonen som kör
inne på Filborna-anläggningen har gjorts.
Det innebär att alla fordon inne på
anläggningen i Helsingborg är 100
fossilbränslefria från och med 1 januari
2021.

2019 började vi genomföra
nöjdkundhetsenkäten digitalt. Detta har vi
fortsatt med 2020 eftersom det gör att vi
fångar fler yngre invånare. Äldre invånare
är mer positiva till sortering och
informationen de får från NSR. Trots detta
har vi samma goda resultat på
kundundersökningen även efter vi
genomfört den digitalt. En viktig del att
reflektera över i undersökningen är varför
är äldre invånare mer nöjda med
informationen än yngre när det är samma
information som används.

2020 fanns det 2 platser upprättade för
mellanlagring av schaktmassor. Dessa
finns på Filborna i Helsingborg och i
Höganäs kommun.
Aktiviteten i Filbornadeponin minskar
med tiden vilket gör att mindre metangas
produceras. Under 2019 borrades nya
deponigasrör, detta för att få ut mer
metangas från deponin. Under 2020 har
dessa sats i drift. Man har även tagit fram
underlag för att byta ut
förbränningspannan mot en ny panna och
en fläktstation. Detta gör man framförallt
för att systemet är gammalt men också för
att pannan idag enbart ger värme. Med det
nya systemet kan man både producera el
och värme.

”Äldre är mer nöjda med
informationen de får än
yngre”
Beror det på att yngre förväntar sig
information på annat sätt och i så fall se
över hur vi kommunicerar ut viktig
information. Det vi har fått fram genom
kundundersökningen är att boende i
flerfamiljsfastigheter inte anser att de får
tillräckligt med information om sortering.
Förtroendet för att vi hanterar avfallet på
rätt sätt enbart är 72 procent. Det har gått
ner med en procent sedan förra året Det

Under 2019 byggdes en ny förbehandling
för matavfallet. Detta ställer högre krav på
att det matavfall som kommer in är rent.
Under 2020 har 2 av 6 kommuner haft
mindre mängder nedklassat matavfall. Det
innebär att de är för mycket felsorterat i
matavfallet så att det inte går att köra till
förbehandlingen.
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positiva är att under de senaste 4 åren har
förtroende ökat från 62 procent.

Detta ska vi fokusera på under 2021 för
att minska klimatpåverkan
•
•

•
•
•

Arbeta med att öka renheten på det
matavfall som kommer in.
Ny kommunikationsstrategi tas
fram med fokus boende i
flerfamiljshus samt unga vuxna
Öka förtroendet för att avfallet
återvinns korrekt.
Styra upphandlingarna till
fossilfria bränslen.
Arbeta med masshantering
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Målområde 1 - Förebygga resursslöseri
Ur ett miljöperspektiv är det bäst om en produkt aldrig produceras, jämfört med om den
produceras, används och sedan återvinns. Förebyggande är det översta steget i
avfallstrappan (EU:s avfallshierarki). Målområdet Förebygga resursslöseri handlar om att
hitta verktyg för att minska avfallsmängderna genom att förebygga att avfallet uppstår. Med
mindre avfallsmängder tar vi mindre resurser i anspråk och minskar vårt ekologiska
fotavtryck. Detta kan åstadkommas genom exempelvis beteendeförändringar.

Effektmål 1:1:1
Den totala avfallsmängden per invånare (exklusive trädgårdsavfall) ska minska med
20 procent till 2024 jämfört med 2017.
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Figur 1 Total avfallsmängd per invånare exklusive trädgårdsavfall. mäts i kilo per invånare och år.
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Effektmål 1:1:2
Matsvinnet i regionen ska minska med 50 procent per invånare till 2024 jämfört med 2017.
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Figur 2 Matsvinn i rest och matavfall per invånare och år utifrån plockanalys. Mäts i kilo per invånare och år

Effektmål 1:1:3
15 procent av det grov- och textilavfall som samlas in ska gå till återanvändning till 2024.

Andel återbruk av textil- och grovavfall
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Figur 3 Andel textil- och grovavfall som samlas in på återvinningscentralen och fastighetsnära som går till återbruk. Mäts i
procent
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Effektmål 1:1:4
Minska mängden plast i restavfallet med 50 procent till 2024 jämfört med 2017 genom att öka
medvetenheten kring användningen av onödiga plastprodukter och bidra till en hållbar
konsumtion.

Plast i restavfallet (kg per invånare)
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Figur 4 Mängden plast i restavfallet utifrån plockanalyser. Mäts i kilo per invånare och år.

Avfallsmängderna går ner men för sakta
Alla kommuner har minskat den totala avfallsmängden utom Bjuv och Åstorp. Detta kan
härledas till pandemin då många jobbat hemma och gymnasieskolor har haft
distansundervisning. I Bjuv och Åstorp är arbetsplatsnettot negativt vilket innebär att fler
pendlar ut från kommunen för att arbeta än in till kommunen. Även när det gäller
distansundervisning så har inte Bjuv eller Åstorp några gymnasieskolor vilket innebär att
när det blev hemundervisning uppstod det mer avfall i dessa kommuner som i vanliga fall
hade hamnat i en annan kommun.
Båstad har minskat sin totala avfallsmängd med lite över 60 kg per invånare och år. Detta är
en enorm minskning och kan härledas till pandemin. Under 2020 har inga event ägt rum i
Båstad vilket också har medfört att renhållningsbilarna inte behöver tömma avfallskärl både
morgon och kväll. Kommunen har inte heller ställt ut extra kärl längs stråken där invånarna
och besökarna vistas och rör sig under eventveckorna. Alla fraktioner minskar utom
återbruk och de material dom går till materialåtervinning på återvinningscentralerna. Detta
beror till stor del att återvinningscentralen inte tar emot säckar med blandat material vilket
har lett till att materialet har sorterats istället.
Helsingborg har minskat sin totala avfallsmängd med nästan 9 kg per invånare och år. Även
denna minskning kan härledas till pandemin. Helsingborg har ett positivt arbetsplatsnetto
vilket innebär att fler pendlar till kommunen än ut ur kommunen för att arbeta. Helsingborg
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har även gymnasieskolor med elever från omkringliggande kommuner och vid
hemundervisning har det avfallet istället uppstått i deras hemkommun. Samma gäller med
hotell, restaurang och event som har minskat mycket på grund av pandemin. Det vi kan se i
Helsingborg är att avfallet hos flerfamiljsfastigheterna har ökat vilket beror på mer
hemarbete och hemundervisning. Vi kan även se en ökad mängd besök på
återvinningscentralen. När helsingborgarna inte kunnat resa eller vara social så verkar det
som att man ägnat sig åt rensa sina förråd och fixa i trädgården.
Höganäs har minskat sin totala avfallsmängd med 8 kg per invånare och år. Även denna
minskning kan härledas till pandemin med hemarbete, distansundervisning och inställda
event.
Ängelholm har minskat sin totala avfallsmängd med ca 18 kg per invånare och år. Som
tidigare kan minskningen härledas till pandemin med hemarbete, distansundervisning och
inställda event.
Alla kommuner har minskat mängden avfall som går till förbränning från
återvinningscentralerna och detta beror på att återvinningscentralerna inte tar emot säckar
med blandat material.
Matsvinnet mäts via plockanalyser och invägda mängder mat- och restavfall. Plockanalyser
är en ögonblicksbild men det kan ge en fingervisning i hur mycket det slängs och
sammansättningen av avfallet. Höganäs och Ängelholm är de enda kommuner som har
minskat sitt matsvinn under 2020, övriga kommuner har ökat. Det vi kan se utifrån
plockanalyserna är att Båstad flerfamiljsfastigheter samt Bjuv och Höganäs villor och
fritidshus har mer matsvinn i matavfallskärlet än i restavfallskärlet.

Tabell 1 Andelen av matsvinnet som ligger i restavfallet hos flerfamiljsfastigheter, villor och fritidshus.

Bjuv
Båstad
Helsingborg
Höganäs
Åstorp
Ängelholm

Flerfamiljsfastigheter
2018 2019
2020
83 % 74 %
71 %
91 % 56 %
47 %
80 % 73 %
80 %
81 %
68 %
75 % 56 %
75 %
85 % 74 %
84 %

2018
59 %
69 %
56 %
59 %
49 %
57 %

Villor/fritidshus
2019
2020
43 %
46 %
51 %
53 %
65 %
67 %
47 %
39 %
59 %
43 %
55 %

Hade vi förebyggt matsvinnet istället hade vi kunnat minska koldioxidutsläppen med 11 604
ton CO2-e. Detta motsvarar 224 varv runt jordklotet med en bensindriven bil
Plasten i restavfallet mäts också via plockanalyser och insamlade mängder restavfall. Här är
det Båstad, Helsingborg och Åstorp som minskar mängden plast i restavfallet övriga
kommuner ökar. Det är svårt att dra slutsatser kommunvis eftersom de som har liknande
insamlingssätt både har ökat och minskat. Vi kan däremot se en minskning av plast i
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restavfallet på ett NSR värde och det visar att medvetenheten kring engångsplast och annan
plast sprider sig till våra invånare. Även om mängden plast minskar i restavfallet behöver vi
minska snabbare för att nå målet. Vi behöver arbeta med kommunikationen ut till invånarna.
Under 2020 har NSR startat upp Återbygget. Detta är en plats på återvinningscentralerna där
besökarna kan ställa överblivet byggmaterial som andra besökare kan ta av. Detta har
bidragit till att ca 60 ton byggmaterial har återanvänds istället för materialåtervinning eller
energiåtervinning. Med anledning av Corona har vi inte annonserat om detta utan det har
fått växa fram.

Målområde 2 - Från avfall till resurs
Det avfall som uppstår ska ses som en resurs i ett kretslopp, där vi materialåtervinner i
största möjliga mån och det som inte går att materialåtervinna energi återvinns. Det är
viktigt att det miljöfarliga avfallet fasas ut och hanteras rätt för att miljön ska påverkas så lite
som möjligt.
Effektmål 2:1:1
Mängden restavfall per invånare ska minska med 42 procent till 2024 jämfört med
2017.
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Figur 5 Mängd insamlad restavfallsmängd per invånare och år. Mäts i kilo per invånare och år.

Effektmål 2:1:2
Återvinningsgraden av insamlat matavfall, förpackningar och tidningar ska öka till 2024
jämfört med 2017.
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Figur 6 Andelen material som faktiskt blir återvunnet.

Effektmål 2:1:3
Mängden farligt avfall och elavfall i restavfallet ska vara 0 procent 2024.
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Figur 7 Mängd farligt avfall och elavfall i restavfallet utifrån plockanalyser och insamlade mängder. Mäts i procent
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Effektmål 2:1:4
Mängden textilier i restavfallet ska minska med 40 procent till 2024 jämfört med 2018.
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Figur 8 Mängd textil i restavfallet utifrån plockanalyser och insamlade mängder. Mäts i kg per invånare och år.

Effektmål 2:1:5
Mängden ej sorterbart från återvinningscentralerna ska minska med 30 procent per invånare
till 2024 jämfört med 2017.
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Figur 9 Mängden ej sorterbart på återvinningscentralerna. Mäts i kilo per invånare och år.

Minskar för sakta
Även restavfallet går ner i alla kommuner utom i Bjuv och Åstorp. Precis som den totala
avfallsmängden kan restavfallsmängdernas förändring härleddas till pandemin. När
invånarna och elever har arbetat hemma och haft hemstudier har avfallet flyttats till
hemkommunen vilket har lett till att Bjuv har ökat sina restavfallsmängder med 4 kg per
invånare och år och Åstorp har ökat med 2 kg per invånare och år.
I Båstad har restavfallsmängderna minskat med 20 kg per invånare och år. Detta kan
härledas till ökad anslutning av fyrfackkärl i kommunen som har gått från 77 procent 2019
till 80 procent 2020 men också till pandemin. Alla event som brukar äga rum i Båstad har
blivit inställda 2020.
I Helsingborg har restavfallmängden minskat med 5,5 kilo per invånare och år medan
matavfallet har gått upp cirka 1 kg per person och år. Att restavfallsmängderna går ner bero
bland annat på pandemin, hemarbete och gymnasieskolornas hemundervisning. Att
matavfallet ökar kan indikera på att man är bättre på att sortera ut sitt matavfall hemma än i
skolan och på arbetsplatsen. Plockanalyserna hos flerfamiljshusen visade 2020 att det var
mer avfall per invånare än 2019. Detta indikerar att avfallet har flyttats från verksamheterna
till flerfamiljshusen.
I Höganäs har restavfallsmängderna minskat med 5 kg per invånare och år. Matavfallet har
ökat med 5 kg per invånare och år. Minskningen av restavfallet kan bero på att
höganäsborna har sorterat ut mer matavfall från restavfallet. Det kan också ha påverkats av
pandemin. I Höganäs är det frivilligt att samla in matavfall trots detta har en stor andel valt
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att sortera ut det. Med hemarbete och hemundervisning har avfallet flyttats till hemmet och
där sorteras mer än vad som görs i skolan eller på arbetsplatsen.
Ängelholm har minskat sina restavfallsmängder med nästan 5 kg per invånare och år och
detta beror bland annat på pandemin och inställda event. Matavfallet ligger på ungefär
samma mängd per invånare och år som 2019. Att matavfallet inte ökar tyder på att det är
restavfallet från eventen som har bidragit till minskningen av restavfallet, inte att invånarna
har sorterat ut mer matavfall från restavfallet. Nu är det några år sen ängelholmarna fick
fyrfackskärl och minskade sitt restavfall men vi ser tyvärr att det fortfarande är 56 procent
felsorterat i restavfallet och trenden går åt fel håll även om kommunen minskar sitt
restavfall.
Återvinningsgraden av förpackningar tillverkade av plast och papper har minskat lite från
2019 till 2020. Målet räknas ut utifrån insamlade mängder, renheten i det som samlas in samt
hur mycket av det vi skickar iväg som faktiskt blir återvunnet. Vi kan tyvärr inte få siffror
från enbart NSR-regionen utan de olika återvinningsfabrikerna har en generell siffra på hur
mycket av det de tar emot som återvinns men vi vet att vi som samlar in i fastighetsnära har
en renare fraktion än snittet och vi samlar även in mer återvinningsmaterial per invånare än
de kommunerna utan fastighetsnära insamling av förpackningar.
Farligt avfall och elavfall mäts utifrån plockanalyser och insamlade mängder restavfall.
Eftersom detta mäts utifrån plockanalyser är det en ögonblicksbild vilket gör att utfallen kan
fluktuera. När vi tittar på detta över tid ser vi att det ligger mellan 0,5–2 procent av
restavfallet som är farligt avfall och elavfall vilket kanske verkar som en liten del men
farligheten i detta avfall gör att vi måste få bort det från restavfallet samt att det blir stora
totala mängder. Under 2020 fanns det över 400 ton farligt avfall och elavfall i restavfallet som
gick till förbränning.
Även mängden textil mäts utifrån plockanalyser och insamlade restavfallsmängder. Textil är
ett sällanavfall i restavfallet vilket gör att det är svårt att dra slutsatser. Sällanavfall innebär
att det inte kastas kontinuerligt utan hamnar i restavfallet efter till exempel en rensning i
garderoben och då blir mängderna stora. Skulle vi göra en plockanalys då kan resultatet bli
missvisande. Tyvärr ser vi att mängden textilier i restavfallet har ökat i Bjuv, Båstad och
Åstorp medan det i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm minskar. Bjuv är den som står för
den största ökningen med en fördubbling av mängden textil i restavfallet medan Båstad och
Åstorp knappt har ökat med ett halvt kg per invånare och år. Helsingborg minskade
mängden textil i restavfallet med nästan 5 kg per invånare medan Höganäs och Ängelholm
minskar med cirka 1,5 kg per invånare och år. Gemensamt för Helsingborg och Ängelholm
är att de har en textilcontainer på rampen vilket kan ha bidragit till att det inte hamnar i
restavfallet.
Fraktionen ej sorterbart på återvinningscentralen har minskat i alla kommunerna. Detta
beror på att från och med den 1 januari 2020 kan man inte lämna säckar med blandat
material på återvinningscentralerna. Hösten 2019 började vi med informationsinsatser om
förändringarna som skulle ske vilket ledde till att bemötandet från kunderna har varit bra
och många förstod varför vi plockade bort säckarna när vi berätta att utifrån plockanalyser
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ska enbart 30 procent av det som ligger i säckarna vara där. Detta har lett till att mängden
avfall som skickats till förbränning har halverats, ett fantastiskt resultat. Avfallsplansmålet är
redan nått efter ett år.
Idag går 100 procent av det insamlade externslammet till reningsverken i kommunen för
behandling. I framtiden kommer detta inte vara möjligt när alla reningsverk blir revaqcertifierade. Inflöden från avloppen sker kontinuerligt och med jämn ström av både bra och
dåligt ämnen. När slammet från bland annat trekammarbrunnar kommer in är det väldigt
koncentrerat och skapar toppar av ämnena och detta ställer till det för revaq-certifieringen.
Vi måste i framtiden hitta en hållbar hantering av slam där vi kan ta vara på de bra ämnena
och fasa ut dåliga.
Under 2020 har 100 procent av schaktmassorna återanvänts till att sluttäcka gamla deponier.
När deponierna är sluttäckta måste vi hittat ett sätt att rena massorna för att inte samla dem
på hög.

Tabell 2: Insamlade mängder från villa och fritidshushåll i regionen över tid. Mäts i kg per invånare och år.
Fraktion (FNI)
År
Anslutningsgrad* (%)
Restavfall
Matavfall
Nedklassat matavfall
Tidningar och
förpackningar
Total avfallsmängd
(kg/inv. och år)

Bjuv

Båstad

Helsingborg

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

97
69,3
57,4

97
76,0
52,4

98
73,6
50,3

98
75,1
57,0

62
97,1
72,9

68
93,0
68,0

77
82,0
63,8

80
61,1
49,4

98
74,9
51,6

98
74,8
47,9

99
84,6
53,4

99
77,5
57,2

66,3

70,0

66,0

1,5
59,3

63,9

63,8

53,9

52,2

83,2

77,6

81,4

79,2

193

199

190

191

234

225

200

163

210

200

219

214

Fraktion (FNI)
År
Anslutningsgrad* (%)
Restavfall

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

94
70,7

94
77,0

95
82,9

96
77,6

86
78,3

88
80,2

91
90,7

92
87,3

Matavfall

60,6

57,1

69,0

59,2

59,3

56,6

63,5

61,9

60,1

56,1

60,5

2,3
57,9

65,0

65,5

73,1

68,1

191

190

212

195

203

202

227

217

Nedklassat matavfall
Tidningar och
förpackningar
Total avfallsmängd
(kg/inv. och år)

Åstorp

Ängelholm
2020

*Anslutningsgrad för fastighetsnära insamling av matavfall, förpackningar och tidningar
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Insamlade mängder från villor och fritidshus
Sedan 2017 har vi fört statistik över insamlade mängder från villor och fritidshus separat, se
tabell 1. I fyra av fem kommuner har villorna och fritidshusen minskat sina avfallsmängder.
Bjuv villor och fritidshus
Bjuv har minskat insamlingen av restavfall, tidningar och förpackningar med 8 kilo per
invånare och år och ökat matavfallsinsamlingen med nästan 7 kg per invånare och år. En
negativ del är att det har klassats om matavfall till restavfall. Det innebär att det har legat
mycket restavfall i matavfallskärlen som chauffören inte har sett vilket har lett till att hela
lasset behöver klassas om till restavfall. Däremot minskar felsorteringen i matavfallet med
2,5 procentenheter vilket är positivt, 2020 var felsorteringen i matavfallet 3,8 %.
Utifrån plockanalyserna genomförda 2018, 2019 och 2020 som är genomförda i samma
område under samma tid på året kan vi se att felsorteringarna i restavfallet ökar med nästan
11 procentenheter vilket är en kraftig försämring. Felsorteringen i restavfallet låg 2020 på
nästan 61 %. I restavfallet är det plastförpackningar och pappersförpackningar som sticker ut
negativt.
Båstad villor och fritidshus
I Båstad har vi under 2020 ökat anslutningen till fyrfackskärl samtidigt som pandemin slog
till. Villor och fritidshusen har under 2020 samlat in mindre avfall vilket kan bero på att
boende i Båstad inte har haft lika mycket besök av familj och vänner under eventveckorna
som de brukar ha. Pandemin har bidragit till att alla event under 2020 har ställt in och under
dessa veckor brukar invånarantalet gå från 15 000 invånare till över 100 000. Detta är en
anledning till att avfallsmängderna har minskat kraftigt.
Plockanalyserna 2017, 2018, 2019 och 2020 är genomförda på samma område under samma
period. Det vi kan se är att matsvinnet i restavfallet har ökat lite men det totala matsvinnet
går ner. Även i Båstad går felsorteringen upp i restavfallet och ligger på nästan 60 % fel. Här
är det plastförpackningar och textil som sticker ut negativt.
Helsingborg villor och fritidshus
I Helsingborg ser vi att mängden avfall som samlats in minskar. Det är restavfall som
minskar med lite över 7 kg per invånare och år samt tidningar och förpackningar som
minskar med lite över 2 kg per invånare och år. Tittar vi på matavfallet ökar det med nästan
4 kg per invånare och år.
Utifrån plockanalyserna ser vi att mängden matavfall i restavfallet minskar från 2019 till
2020. Vi kan se att Helsingborg samlar in mer plast än övriga kommuner, i vissa fall upp till
dubbelt så mycket plast per hushåll och år. I Helsingborg samlas mjukplast och hårdplast in
tillsammans i kärlet vilket kan bidra till att de är bättre på att sortera sina plastförpackningar.
Helsingborg samlar in mer pappersförpackningar än övriga kommuner trots att alla
kommuner har pappersförpackningar i ett stort fack. I Helsingborg sker däremot tömning
var fjortonde dag, resterande kommuner har tömning var fjärde vecka. Plockanalyserna 2019
och 2020 är genomförda på samma område under samma period. Det vi sett utifrån
plockanalysen är att Helsingborg har mindre felsorteringar i matavfallet än övriga
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kommuner med fyrfackskärl. Detta kan bero på att i Helsingborg samlas matavfallet in i ett
litet fack medan övriga kommuner har det i ett stort fack. Det ställer högre krav på de som
sorterar att enbart ha matavfall i det facket för att få plats under en fjortondagarsperiod.
Åstorp villor och fritidshus
Åstorps villa och fritidshushåll har minskat sina avfallsmängder. Det vi kan se är att alla
fraktioner minskar, restavfall minskar med lite över 5 kg per invånare och år, matavfallet går
ner med nästa 10 kg per invånare och år, förpackningar och tidningar minskar med nästan 3
kg per invånare år samt att mängden nedklassat matavfall ökar med 2,3 kg per invånare och
år.
Plockanalyserna 2020 är genomförda i samma område under samma tid som 2019. Det vi kan
se utifrån plockanalyserna är att felsorteringarna i matavfallet fortsätter att öka och är den
kommun med störst felsortering i matavfallet.
Ängelholm villor och fritidshus
Även Ängelholms villa och fritidshushåll minskar sina avfallsmängder under 2020. Det vi
kan se är att alla fraktioner minskar; restavfallet minskar med lite över 3 kg per invånare och
år, matavfallet minskar med nästan 2 kg per invånare och år samt tidningar och
förpackningar minskar med 5 kg per invånare och år.
Utifrån plockanalyserna 2020 ser vi att felsorteringen i restavfallet ökar medan
felsorteringarna i matavfallet är ungefär densamma. Plockanalysen genomfördes i samma
område under samma tid på året under 2018, 2019 och 2020. De fraktioner som sticker ut
negativt är plastförpackningar och textil.

Det vi kan se i alla kommuner som samlar in mjukplast i en separat säck samt har ett litet
fack för hårdplast är att dessa samlar in mindre plastförpackningar och har mer
plastförpackningar i restavfallet.
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Målområde 3 - Förebygga och begränsa nedskräpning
Nedskräpning innebär att föremål slängs eller lämnas på platser som allmänheten har
tillträde till. Nedskräpning sker på mark, i vatten, på stränder och längs med vägar och
påverkar miljön genom läckage av farliga ämnen som skadar både djur och människor.
Enligt Håll Sverige Rent är nedskräpning ett växande problem som kan leda till miljöer som
upplevs otrygga. Även dumpning är en sorts nedskräpning.
Effektmål 3:1
Nedskräpningen i regionen ska minska till 2024 från 2017.
Nedskräpningsärenden

2018
Bjuv
Båstad
Helsingborg 11,27 antal

2019

2020

84 ärenden

26 ärenden

21 ärenden

20 ärenden

9,13 antal
skärpföremål skärpföremål
per 10m3
per 10m3
3 ärenden
Höganäs
300 ärenden
Åstorp

Ängelholm

90 ärenden

-

115 + 10 ärenden
30 ärenden
95–100 ärenden

I Bjuv plockas nedskräpningsärendena ut från deras interna system och ligger under
nedskräpning. Det kan vara allt från trasiga papperskorgar och glassplitter på vägen till
större dumpningar. Kommunen få även nedskräpningsärenden som Söderåsens
miljöförbund har åkt ut på i Bjuvs kommun.
Helsingborg har deltagit i en nationell mätning 2020 vilket gör att de inte har ett
Helsingborgsvärde detta år men avser att göra samma mätning 2021 igen som 2018 och 2019.
Anledningen till att nedskärpningsärendena ökat i Höganäs kommun är att de nu plockar ut
ärendena som tillhör kategorin nedskräpning i deras interna system samt antal ärenden som
miljöenheten fått in. Det kan vara allt från en överfull papperskorg till större dumpningar.
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Effektmål 3:2
Nedskräpning i regionen ska förebyggas genom att öka medvetenheten om nedskräpningens
konsekvenser hos kommuninvånarna.
Andel av invånarna som anser att kommunen är nedskräpad.

Kommun
Bjuv
Båstad
Helsingborg
Höganäs
Åstorp
Ängelholm

2018

2019

2020

35 %

41 %

39 %

8%

13 %

9%

32 %

36 %

37 %

13 %

9%

9%

25 %

27 %

26 %

13 %

17 %

11 %

Bjuv är den kommun som upplevs som mest nedskräpad medan Båstad och Höganäs är de
kommuner som upplevs som minst nedskräpade. I Bjuv, Båstad, Åstorp och Ängelholm har
andelen som upplever kommunen som nedskräpad minskat. I Höganäs är andelen samma
som 2019 medan andelen i Helsingborg ökar lite. Är det att nedskräpningen faktiskt ökar
eller bara upplevelsen? Därför följer vi även upp hur många nedskräpningsärenden som
inkommit till kommunen i Bjuv, Båstad, Höganäs, Åstorp och Ängelholms kommun. Det är
viktigt att tillägga att dessa nedskräpningsärenden inte kan jämföras med varandra utan
enbart är till för att se förändringen i den enskilda kommunen. Helsingborgs stad mäter
nedskräpningen via Håll Sverige Rent skräpmätning. 2018 var första året detta mättes och till
2019 kan vi se att nedskräpningen minskat. Under 2020 har Helsingborg deltagit i en
nationell kartläggning kring nedskräpning vilket gör att vi inte kan se enbart hur
nedskräpningen ändrats i Helsingborg.

Målområde 4 - Människa och miljö i fokus
Effektmål 4:2
Den årliga avfallskostnaden per invånare ska minska enligt ägardirektivets mål (450 kronor
per invånare till 2020).

Kommun Avfallskostnaden
2020 (kr)
Bjuv
680
Båstad
697
Helsingborg
446
Höganäs
450
Åstorp
614
Ängelholm
711
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När vi tittar på den årliga avfallskostnaden per kommun ser vi att två kommuner nådde
målet till 2020. Det var Helsingborg och Höganäs.
Effektmål 4:3
Nöjd Kund Index (NKI) för regionen ska öka enligt ägardirektivets mål (4,4 av 5 till
2020).
Tabell 3 Nöjdkundindex för 2017-2020

Bjuv
Båstad
Helsingborg
Höganäs
Åstorp
Ängelholm
NSR

2017

2018

2019

2020

4,4

4,4

4,3

4,2

4,2

4,4

4,4

4,4

4,3

4,5

4,4

4,4

-

4,5

4,5

4,5

4,3

4,3

4,3

4,4

4,2

4,5

4,4

4,3

4,3

4,4

4,4

4,4

2019 började vi skicka ut enkäten digitalt för att fånga yngre kunder. Detta gjorde vi även
2020 vilket har medfört att medelåldern gått ner. Äldre invånare är mer positiva till sortering
och informationen de får från NSR än de som är yngre. Detta är en intressant aspekt
eftersom de får samma information. Det kan bero på att yngre har växt upp i ett samhälle där
de får information på andra sätt. Det vi har fått fram genom kundundersökningen är att
boende i flerfamiljsfastigheter inte anser att de får tillräckligt med information om sortering.
Förtroendet för att vi hanterar avfallet på rätt sätt enbart är 72 procent. Det har gått ner med
en procent sen förra året men det positiva är att under de senaste 4 åren har förtroende ökat
från 62 procent.
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God arbetsmiljö och hygien
Antal arbetsolyckor ska halveras. I Helsingborgs gällande avfallsplan följs tillbud och
olyckor upp.

Tabell 4 Arbetsmiljömål för Helsingborg

Kommun

Målformulering

Mål

2019

2020

Helsingborg

Det ska inte förekomma olyckor inom
den kommunala avfallsverksamheten
i Helsingborg

0 olyckor och
tillbud

39 olyckor
och 27
tillbud

46 olyckor
och 4
tillbud

Detta mål finns enbart med i Helsingborgs gällande avfallsplan och kommer inte följas upp i
nya avfallsplanen. Detta för att arbetet med arbetsmiljö är ett kontinuerligt arbete i driften
där vi vill att chaufförerna ska rapportera in tillbud så vi kan åtgärda det innan en olycka
uppstår.
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Sammanställning kommunvis
Invånare

Bjuv
15429

Fastighetsnära (kg/invånare och år)
Restavfall
Matavfall, orent
Matavfall
Trädgårdsavfall
Summa

15501

Båstad

15715

Helsingborg

Höganäs

Åstorp

Ängelholm

NSR

15400

14796

14948

15128

17275 143304 145415 147734 152577

26193

26566

26942

27438

15828

15987

15940

15985

41786

42131

42476

43585 257336 260548 263935 272260

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

118,8
0,0
59,8
91,4

120,2
0,0
55,3
72,9

115,2
0,0
52,6
75,4

119,4
7,5
54,3
74,4

173,8
0,0
96,6
61,8

174,7
0,0
93,7
75,6

164,1
0,0
87,7
69,3

144,4
0,0
82,3
71,6

190,6
0,0
52,1
46,9

186,0
0,0
45,7
38,2

179,5
0,0
46,5
42,5

174,0
0,1
47,8
43,0

180,4
0,0
53,5
70,2

173,2
0,0
51,8
60,8

172,6
0,0
48,1
68,9

167,3
0,0
53,0
67,9

142,3
0,0
55,2
63,9

144,3
0,0
51,9
50,3

141,6
0,0
55,0
62,0

143,4
6,1
49,2
50,8

142,8
0,0
67,2
64,9

140,7
0,0
65,6
54,6

138,5
0,0
64,3
62,2

136,1
0,0
64,3
60,1

173,6
0,0
57,9
56,8

170,2
0,0
53,2
46,7

165,2
0,0
52,8
53,0

160,5
0,8
53,6
52,3

270,0 248,5 243,1 255,5 332,2 344,0 321,2 298,3 289,6 269,8 268,5 264,8 304,1 285,8 289,5 288,2 261,4 246,6 258,5 249,5 274,9 260,9 265,1 260,5 288,2 270,1 271,0 267,2

Grovavfall FNI
Grovsopor - Svårsorterat cont.
Grovsopor - Brännbart pannan
El-avfall, producentansvar
H-håll Grovsop. Återbruk FNI
Grovsopor - flakbil FNI
H-håll Grovssop Vitvaror + kyl och frys FNI

Summa Grovavfall

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

1,7

3,8

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

1,0

2,2

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,4

8,7

6,2

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,1

4,9

3,5

3,9

2,8

2,8

2,8

0,5

0,9

0,9

0,1

0,4

0,5

0,7

0,0

0,1

0,3

0,2

0,1

0,1

0,2

1,7

4,5

3,4

7,5

1,2

2,8

2,8

2,8

3,4

5,9

3,8

3,7

3,2

3,2

4,5

3,4

7,5

10,2

3,0

0,0

0,2

0,2

0,7

3,8

3,7

3,2

4,8

0,2

2,7

3,9

3,4

0,0

0,0

0,2

0,2

0,6

1,5

3,2

3,3

2,5

1,3

2,7

3,9

3,4

3,2

4,7

3,3

3,2

3,0

1,0

3,2

3,3

2,5

6,4

2,5
0,9

3,3

3,2

3,0

4,3

Summa kommunalt avfall hämtat vid fastighet
(kg/invånare och år)

272,8 251,3 245,9 258,9 336,7 347,4 328,6 308,4 302,8 284,0 281,7 278,1 304,1 286,0 289,8 288,8 264,1 250,4 261,9 252,7 278,2 264,2 267,6 266,9 296,7 279,2 279,6 276,2

Summa kommunalt avfall hämtat vid fastighet
(exkl. trädgårdsavfall) Kg/invånare och år

181,4 178,4 170,5 184,5 274,9 271,8 259,3 236,8 255,9 245,8 239,2 235,1 233,9 225,2 220,9 220,8 200,2 200,1 200,0 201,9 213,3 209,6 205,3 206,8 239,9 232,5 226,6 223,9

Förpackningar och tidningar
Glasförpackningar (Höganäs har även metall bland glas)
Metallförpackningar
Pappersförpackningar
Plastförpackningar
Tidningar
Summa tidningar och förpackningar totalt

16,0
3,4
21,2
10,8
40,2

16,3
3,6
22,3
13,5
37,2

91,6

92,9

18,0
4,1
21,7
12,8
28,7

17,71
3,97
23,74
13,23
22,47

32,2
5,3
31,7
16,6
43,4

32,9
4,0
33,7
28,4
37,3

35,0
4,6
30,1
15,0
31,9

29,6
4,8
29,6
15,3
26,8

23,5
2,5
20,5
9,9
31,1

22,5
3,0
20,9
10,1
30,2

23,9
2,9
21,0
10,3
25,2

85,3 81,13 129,2 136,3 116,5 106,0

87,3

86,8

83,3

23,0
2,5
22,6
11,2
19,4

26,0
2,3
24,6
13,1
42,9

24,9
2,4
27,8
16,1
37,8

26,6
1,5
28,7
15,1
33,6

31,7
0,8
34,2
17,1
26,0

15,5
3,3
17,6
11,7
28,6

15,6
2,7
15,1
10,3
22,9

17,4
2,7
15,2
10,4
23,3

78,7 108,9 108,9 105,5 109,9

76,6

66,6

68,9

17,1
3,1
18,1
11,2
21,4

18,5
3,7
22,4
14,3
42,5

19,9
4,1
19,1
12,8
42,3

21,9
3,4
21,4
12,0
35,2

21,2
3,5
23,3
13,4
20,6

22,5
2,9
21,7
11,5
35,2

22,2
3,2
21,7
11,8
33,3

23,7
3,0
22,0
11,5
28,2

22,7
2,8
24,1
12,5
21,0

70,8 101,4

98,0

93,8

82,1

93,8

92,2

88,4

83,1

Miljöbod
Övrigt FA
Oljeavfall
Annat avfall
Blybatterier
Elektriska eller elektroniksa produkter
Summa miljöbod

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,1
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,02
0,00
0,02
0,00
0,01

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

0,0

0,05

Återvinningscentral
Återbruk - Bygg och rivning
Återbruk - Hemtextil
Återbruk - Kyl & Frys, Vitvaror
Återbruk - Möbler & Prylar
Återbruk - Träpallar
Summa Återbruk
Böcker
Frityrfett
Kabelskrot
Metallskrot
Panta Mera
Wellpapp
Övrig Hårdplast
Summa Materialåtervinning Nya Produkter
Batterier max 3 kg
Diverse Elektronik
Kyl & frys
Ljuskällor & Lysrör
Vitvaror
Summa Materialåtervinning FA
Fallfrukt
Löv & Gräs
Ris & Grenar
Summa Materialåtervinning Trädgårdsavfall
Tapet & Gummi
Målarfärg vattenbaserad
Resårmöbler
Trä
Summa Energiåtervinning
Tryckimpregnerat Trä
Kemikalier (21,23,26,27)
Spillolja & Oljefilter (24 )
Trycksatta kärl (11)
Summa Energiåtervinning FA
Summa återvinningscentral

1,9
0,0
4,1
0,0

2,4
0,4
5,8
0,3

0,1
2,5
0,3
5,1
0,3

6,0

8,9

8,2

0,2

1,2

0,3
9,2

0,3
9,0

4,5

3,8

0,4
8,0
0,1
4,3

1,5
0,0
0,4
12,5
0,1
5,1
2,4

13,9

13,2

14,0

0,2
5,2
1,7
0,1
2,4

0,2
5,1
1,3
0,1
2,4

0,1
4,1
1,2
0,1
1,6

9,6

9,1

0,0

2,4

0,8
1,8

2,6

1,0
0,0
2,2
0,0

1,1
0,9
2,6
0,4

0,02
1,6
1,5
2,3
0,5

3,11

4,96

5,82

0,6

1,9

0,4
20,1

0,5
16,9

7,4

6,9

0,5
12,8
0,0
4,6

2,0
0,0
0,5
13,3
0,0
3,6
1,3

22,0

28,0

24,8

19,8

0,1
4,5
1,2
0,1
2,2

0,2
6,6
4,0
0,1
4,0

0,2
6,4
3,6
0,1
3,6

0,2
4,8
2,7
0,1
2,7

7,1

8,1

14,9

14,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5
1,3

1,74

0,8
0,4
1,4
0,1

1,2
0,8
1,9
0,3

0,01
1,5
0,6
1,6
0,3

2,8

4,3

4,1

1,3

1,2

0,2
6,3

0,2
6,7

3,4

3,3

0,2
6,3
0,1
3,6

1,3
0,0
0,3
8,8
0,2
3,8
2,1

20,7

9,9

11,6

11,5

0,2
3,4
1,2
0,1
2,2

0,2
3,9
1,5
0,1
2,0

0,2
4,2
1,3
0,2
2,2

0,1
2,6
0,4
0,0
1,1

10,6

7,1

7,7

8,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,8

0,6
1,0

1,6

1,1
0,0
2,0
0,0

1,8
0,1
3,1
0,6

0,4
2,2
0,1
3,0
0,6

3,2

5,6

6,4

2,6

2,5

0,4
14,2

0,4
14,4

5,3

4,8

0,4
14,4
0,0
3,9

3,1
0,0
0,5
21,7
0,0
0,8
2,4

16,5

19,9

22,3

21,2

0,1
2,7
0,6
0,0
1,1

0,1
5,3
2,0
0,1
3,0

0,1
5,7
1,9
0,1
2,9

0,2
5,0
1,7
0,1
2,8

4,2

4,5

10,6

10,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,02

0,9
1,8

2,7

1,9
0,0
2,9
0,0

2,5
0,2
4,2
0,6

0,2
2,4
0,2
3,0
0,4

4,8

7,5

6,1

1,8

1,7

0,3
12,7

0,2
11,4

6,4

5,9

0,5
9,7
0,0
6,0

1,7
0,0
0,5
15,0
0,1
5,9
2,6

28,5

19,4

19,3

17,9

0,1
5,7
1,9
0,1
2,9

0,1
6,2
2,8
0,1
2,8

0,1
5,6
2,6
0,1
2,6

0,1
5,2
2,2
0,1
2,2

9,8

10,7

12,1

11,1

0,0

0,0

0,0

0,0

1,6

1,4
1,9

3,3

1,4
0,0
3,8
0,0

1,4
1,4
3,7
0,6

0,0
2,1
1,9
3,1
0,6

5,1

7,2

7,7

2,6

2,1

0,5
14,2

0,5
13,6

4,7

4,9

0,6
13,7
0,0
5,3

2,6
0,0
0,6
17,7
0,0
4,8
1,8

25,7

19,4

21,7

21,6

0,1
5,4
1,4
0,1
2,6

0,2
5,2
2,2
0,1
3,2

0,2
5,1
1,9
0,1
3,2

0,2
4,9
1,7
0,1
3,2

9,8

9,6

10,9

10,5

0,0

0,1

0,0

0,0

0,2

1,2
2,0

3,2

1,1
0,2
2,2
0,1

1,4
0,8
2,7
0,4

0,1
1,8
0,8
2,3
0,4

3,5

5,4

5,3

1,6

1,6

0,3
9,7

0,3
9,6

4,3

4,1

0,3
9,0
0,1
4,1

1,8
0,0
0,4
12,4
0,1
3,8
2,1

27,7

14,3

15,6

15,1

20,6

0,2
4,6
1,6
0,1
3,0

0,2
4,6
1,8
0,1
2,5

0,2
4,8
1,5
0,2
2,5

0,1
3,6
0,9
0,1
1,8

0,1
3,6
1,0
0,1
1,8

10,1

9,5

9,2

9,1

6,5

6,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,8
1,4

2,1

0,0

1,0

15,2

13,2

16,0

17,3

30,2

30,6

23,2

18,7

12,4

11,2

13,5

13,3

39,0

35,4

42,1

46,2

24,8

22,6

26,6

29,7

25,6

23,0

24,3

25,1

19,2

17,5

19,7

20,0

15,2

15,6

16,0

18,1

30,2

30,6

23,2

18,7

12,4

11,3

13,5

14,9

39,0

35,5

42,1

46,4

24,8

22,6

26,6

30,2

25,6

23,0

24,3

25,2

19,2

17,6

19,7

21,1

3,5
0,5
28,1
12,6

5,5
0,6
25,2
12,8

3,3
0,6
18,9
13,8

8,4
1,5
8,1
15,8

3,9
2,0
49,9
19,5

13,7
1,5
33,5
22,0

10,7
1,6
20,4
18,5

5,7
1,0
7,6
14,9

8,9
0,6
12,6

8,5
0,7
12,7

7,3
0,7
12,0

4,5
1,2
6,9
13,0

12,3
1,5
32,7
18,2

27,5
1,4
14,3
20,2

25,9
1,5
15,2
24,0

8,4
1,5
9,6
25,8

2,3
1,2
45,2
16,9

8,9
1,2
36,8
18,6

2,3
1,4
19,1
20,1

10,5
1,5
10,2
24,0

17,7
1,6
15,9
16,6

15,3
1,4
17,2
18,7

16,1
1,7
15,8
19,7

7,8
1,4
10,2
20,1

9,7
1,0
20,2
14,0

11,7
1,0
17,0
14,3

10,3
1,0
14,3
15,4

6,0
1,3
8,0
16,4

44,7

44,1

36,6

33,8

75,3

70,6

51,1

29,2

22,0

21,9

20,0

25,6

64,7

63,4

66,6

45,3

65,7

65,5

42,9

46,2

51,8

52,5

53,3

39,4

44,9

43,9

41,0

31,7

1,2
1,6
0,0

1,2
1,5
0,0

1,2
0,8
0,0

1,5
0,8
0,0
0,1

2,7
1,4
0,0

2,6
1,4
0,0

1,8
1,7
0,1

2,0
0,6
0,0
0,0

1,0
0,4
0,0

1,0
0,4
0,0

1,1
0,4
0,0

1,3
0,4
0,0
0,0

1,4
1,2
0,1

1,6
1,2
0,0

1,6
1,1
0,0

2,4
1,2
0,0
0,1

2,0
1,0
0,0

1,6
1,0
0,0

1,6
1,0
0,0

1,9
0,9
0,0
0,1

2,0
0,9
0,0

1,9
0,9
0,0

2,2
0,8
0,0

2,7
0,9
0,0
0,1

1,4
0,7
0,0

1,3
0,7
0,0

1,4
0,7
0,0

1,7
0,6
0,0
0,1

2,9

2,7

2,1

2,4

4,1

4,0

3,6

2,8

1,4

1,5

1,5

1,8

2,7

2,8

2,8

3,7

3,1

2,6

2,6

2,9

3,0

2,8

3,0

3,7

2,1

2,1

2,1

2,4

88,9

90,6

84,6

92,6 154,3 147,2 113,3

84,4

55,1

57,0

55,0

67,4 139,6 137,7 148,1 140,9 128,3 125,9 107,3 120,7 114,0 115,7 119,5 113,2

91,9

91,9

89,8

87,8

Summa totalt (kg/invånare och år)
450,7 428,8 406,9 424,5 618,5 627,8 553,5 493,1 443,6 425,0 415,7 420,2 549,8 529,5 537,8 533,2 465,7 438,1 430,6 438,2 490,3 472,8 473,8 454,4 480,3 459,8 452,4 441,8
Summa totalt (exkl. trädgård) (kg/invånare och år) 344,2 340,3 315,5 332,0 526,5 521,6 461,0 402,8 384,3 375,5 359,7 362,3 440,6 433,2 426,8 418,9 377,1 365,2 342,1 357,2 399,9 395,2 387,2 369,1 404,3 395,6 379,7 367,9
Bjuv
Båstad
Helsingborg
Höganäs
Åstorp
Ängelholm
NSR
Grov- och textilavfall till återbruk (%)
9,1%
7,9%
6,6%
4,5%
5,3%
7,1%
6,5%

Uppföljning av
åtgärdsplan
Bjuvs kommun

Det finns ett lokalt
måldokument som berör
avfallsområdet i Bjuvs kommun:
- Vision 2030 - Nästa
generation i fokus
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Målområde 1:
Förebygga
resursslöseri
Åtgärd
A. Bjuvs kommun arbetar för att förebygga
avfall i de kommunala verksamheterna.
B. Bjuvs kommun arbetar för att öka återanvändningen i de kommunala verksamheterna.
C. Bjuvs kommun arbetar för att minska
matsvinnet i de kommunala verksamheterna.
D. Uppmuntra och påverka verksamheter (t
ex restauranger, butiker) att arbeta för att
minimera matsvinn.
E. Bjuvs kommun arbetar för att fasa ut produkter tillverkade av fossilbaserade plaster
från kommunala verksamheter.
F. Bjuvs kommun deltar årligen i nätverk
som bildades från tematräffarna, där NSR är
sammankallade.
G. Utbilda tjänstemän och politiker om avfallshantering, genom studiebesök på NSR.

Effektmål
1:1:1 Den totala avfallsmängden per invånare
(exklusive trädgårdsavfall) ska minska med
20 procent till 2024 jämfört med 2017.
1:1:2 Matsvinnet i regionen ska minska
med 50 procent per invånare till 2024
jämfört med 2017.

1:1:3 15 procent av det grov- och textilavfall
som samlas in ska gå till återanvändning till
2024.

1:1:4 Minska mängden plast i restavfallet
med 50 procent till 2024 jämfört med 2017
genom att öka medvetenheten kring användningen av onödiga plastprodukter och bidra till
en hållbar konsumtion.

1:1:5 Öka antalet miljönär-märkta verksamheter med 15 procent till 2024 jämfört med
2017.

1:2:1 Regionen ska verka för att mängden
avfall från verksamheter ska minska.

1:2:2 3 procent av det material som lämnas
på återvinningscentralerna som inte är hushållsavfall ska gå till återanvändning till 2024.

Aktivitet

2020

Utfall

U
n Under 2020 har ny upphandling
d påbörjats inom anläggningsarbete och
e asfaltbeläggningar där det kommer att
r ställas krav pUnder 2020 har ny
2 upphandling påbörjats inom
och
0 anläggningsarbete
Projekt vården (A, C, E)
Under 2020 har ingen
där åtgärd
det kommer att
2 asfaltbeläggningar
genomförts
0 ställas krav på minskat koldioxidutsläpp
h inom tillverkning av asfalt och
a transporter.å minskat koldioxidutsläpp
r inom tillverkning av asfalt och
transporter. lades ner under våren
Servicepoolen renoverar idag möbler n Servicepoolen
och förvarar. Undersök möjligheten y 2020. Verksamheterna inom Bjuvs
att sälja möblerna vidare. (B)
u kommun har fått möjlighet att överta
p möblerna.
p
h Mindre tallrikar och vägning av slängd
Kostenheten fortsätter sitt arbete
a mat i realtid i skolorna har genomförts.
med konceptet Mat och klimat.
n
Matsvinnstävling i skolorna. Vågar
d
för matsvinn i verksamheterna.
l
Handlingsplan för att minska
i
matsvinnet.
n Under 2020 har ingen åtgärd
Kartlägga verksamhetsavfall
g genomförts
p
å
b
ö
Bjuvs kommun deltar årligen i
r Representanter från Tekniska
nätverk som bildades från
j förvaltningen deltar.
tematräffarna, där NSR är
a
sammankallande
t
s
i
Utbilda tjänstemän och politiker om
Under 2020 har ingen åtgärd
n
avfallshantering genom studiebesök
genomförts pga covid-19.
o
på NSR
m
a
n
l
ä
g
g
n
i
n
g
s
a
r
b
e
t
e
o
c
h
a
s
f
a
l
t
b
e
l
ä
g
g
n
i
3
n
g
a
r
Ställa krav på avfallsfrågan i rutiner
för upphandlingsfunktioner i form av
riktlinjer för upphandling (A, E)
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Målområde 2:
Från avfall
till resurs
Åtgärd
A. Bjuvs kommun arbetar för en ändamålsenlig sortering och för att öka
källsorteringen på offentliga platser.
B. Bjuvs kommun arbetar för en ändamålsenlig sortering och för att öka
källsorteringen i kommunala verksamheter.
C. Uppmuntra och påverka verksamheter
(t ex restauranger, butiker) att arbeta för
att öka utsorteringen av matavfall, fett,
förpackningar och tidningar.
D. Vid stora evenemang använda NSR:s
evenemangskitt med full sortering för
offentlig plats.

Effektmål

Aktivitet

2020

Utfall

Inventera sopkärl på offentliga
platser. Utreda möjligheterna till
fraktionssortering i samarbete med
NSR.

Tekniska förvaltningen har utrett
möjligheten till fraktionssortering vid
den största lekplatsen Skateparken i
Bjuv, men tyvärr var den inte optimal
med hänseende till sophämtning.

Utreda förutsättningarna för att
införa fullständig källsortering i
kommunala verksamheter i
samarbete med NSR

Under 2020 har ingen åtgärd
genomförts.

Projekt vården

Under 2020 har ingen åtgärd
genomförts.

Kartlägga verksamhetsavfall

Under 2020 har ingen åtgärd
genomförts

Vid stora evenemang använda sig av
NSR:s festivalkit som består med full
sortering på offentlig plats

Under 2020 har inga stora evenemang
genomförts pga covid-19.

2:1:1 Mängden restavfall per invånare ska
minska med 42 procent till 2024 jämfört med
2017.

2:1:2 Återvinningsgraden av insamlat mat
avfall, förpackningar och tidningar ska öka till
2024 jämfört med 2017.

2:1:3 Mängden farligt avfall och elavfall i
restavfallet ska vara 0 procent 2024.

2:1:4 Mängden textilier i restavfallet ska
minska med 40 procent till 2024 jämfört med
2018.

2:1:5 Mängden ej sorterbart på återvinningscentralerna ska minska med 30 procent
per invånare till 2024 jämfört med 2017.

2:1:6 100 procent av externslammet som
samlas in från enskilda avlopp behandlas med
mest lämplig teknik för att främja miljönytta
till 2024.

2:2:1 50 procent av de schaktmassorna,
som NSR hanterar, renas i den grad att de
ska återanvändas eller återvinnas i konstruktions- eller anläggningsändamål till 2024.

2:2:2 Regionen ska verka för att andelen
utsorterat avfall från verksamheterna ska öka
till 2024.

2:2:3 Regionen ska verka för att verksamheternas farliga avfall sorteras ut och omhändertas på bästa sätt.
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Målområde 3:
Förebygga och
begränsa nedskräpning
Åtgärd
A. Mäta nedskräpningen genom NSR:s
kundundersökning, för att kunna följa
utvecklingen, utforma åtgärder och
utvärdera insatser.
B. Bjuvs kommun arbetar för att förebygga och minska nedskräpningen på
offentliga platser.
C. Uppmuntra och påverka kommunens
invånare att minska nedskräpningen på
offentliga platser.
D. Bjuvs kommun ska årligen delta i
nätverket för nedskräpning med syfte
att samordna nedskräpningsåtgärder.

Aktivitet

2020

Utfall

Mäta nedskräpningen genom NSR:s
kundundersökning, för att kunna följa
utvecklingen, utforma åtgärder och
utvärdera insatser. I samarbete med
NSR.

Tekniska förvaltningen har anmält Bjuvs
kommun under hösten 2020 till
skräpmätning av Skateparken som
kommer att genomföras under
sommaren 2021.

Inventera sopkärl på offentliga
platser.

Inventering av undermåliga sopkärl har
gjorts under 2020. De har bytts ut till
nya sopkärl med Bjuvs kommuns egna
färger. Gäller även hundlatriner.

Belysa Håll Sverige Rent-kampanjer

Bjuvs kommun är sedan 2020 medlem i
Håll Sverige Rent.

Bjuvs kommun ska årligen delta i
nätverket för nedskräpning med
syfte att samordna
nedskräpningsåtgärder.

Representanter från Tekniska
förvaltningen är med.

Mäta nedskräpnings-ärenden i
kommunen

Bjuvs kommun har haft 2
nedskräpnings-ärenden under 2020,
båda gällde byggavfall.

Effektmål
3:1 Nedskräpningen i regionen ska minska
till 2024 från 2019.

3:2 Nedskräpning i regionen ska förebyggas
genom att öka medvetenheten hos kommuninvånarna.
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Målområde 4:
Människa och
miljö i fokus
Åtgärd
A. Bjuvs kommun deltar kontinuerligt på
möten kring schaktmassor i regionen.

Aktivitet

2020

Bjuvs kommun deltar kontinuerligt
på möten kring schaktmassor i
regionen

Effektmål
4:1 Den totala miljöpåverkan från avfallshanteringen i regionen ska minska till 2024
från 2017.

4:1:1 Fordonen som används av NSR eller på
uppdrag av NSR vid transport av avfallet från
källa till återvinning ska vara 100 procent
fossilbränslefria.

4:1:2 NSR ska upprätta fler platser i regionen för mellanlagring av schaktmassor för att
minska transporterna.

4:1:3 Uttaget av metangas från Filborna
deponin i Helsingborg ska öka till 2024
jämfört med 2017.

4:1:4 Tillverkning och avsättning av biogas
ska öka till 2024.

4:2 Den årliga avfallskostnaden per invånare
ska minska enligt ägardirektivets mål (450
kronor per invånare till 2020).
4:3 Nöjd Kund Index (NKI) för regionen
ska öka enligt ägardirektivets mål (4,4/5
till 2020).

6

Utfall
Inga möten, men Planeringsavdelningen
har arbetat fram en rutin kring
schaktmassor med information från
NSVA, Naturvårdsverket och
Länsstyrelsen.

Uppföljning av
åtgärdsplan
Båstads kommun

Det finns två lokala
måldokument som berör
avfallsområdet i Båstads kommun:
- Översiktsplan
- Miljöprogram 2012–2022
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Målområde 1:
Förebygga
resursslöseri
Åtgärd
A. Uppmuntra och påverka invånarna att
förebygga avfall och öka återanvändningen.
B. Båstads kommun arbetar för att förebygga
avfall i de kommunala verksamheterna.
C. Båstads kommun arbetar för att öka
återanvändningen i de kommunala verksamheterna.

Aktivitet

2020

Utfall

Som en självklar del i den
återkommande tillsyn som
miljöavdelningen utför. Samla in
uppgifter från verksamheter som
behöver stöd/uppmuntran och
vidareförmedla till NSR.
Aktivt arbete vid val av inköp av
produkter/utrustning/material i
samtliga verksamheter.

Har gjort detta bland annat genom
Hållbarhetsveckan där hållbar
konsumtion och produktion
uppmärksammades.
Kommunikationsinsatser från NSR.

Projekt vården

Är igång men projektstart blev
uppskjuten pga Covid-19

Fortsatt arbete med BiBi
(kommunens återbruk)

BiBi lades ner 29/1 2020 pga av
besparingar.

Fortsatt arbete i projekt om att
minska matsvinnet i skolor och
förskolor.

Detta har inte kommit till stånd under
2020. Matsvinnsprojekt inom barn och
skola startar januari 2021.

Utbilda tjänstemän och politiker om
avfallshantering genom studiebesök
på NSR.

Har inte genomförts pga Covid-19

Båstads kommun deltar årligen i
nätverk arrangerade av NSR.

Har deltagit i nätverk.

Båstads kommun ska fortsätta sitt
arbetet med programmet Hantera.
Hantera är ett program där man
mäter matsvinn

Hantera kommer på plats januari 2021.

D. Båstads kommun arbetar för att minska
matsvinnet i de kommunala verksamheterna.

E. Uppmuntra och påverka verksamheter (t
ex restauranger, butiker) att arbeta för att
minimera matsvinn.

F. Båstads kommun arbetar för att fasa ut
produkter tillverkade av fossilbaserade plaster från kommunala verksamheter.
G. Utbilda tjänstemän och politiker om avfallshantering, genom studiebesök på NSR.
H. Båstads kommun delta årligen på nätverksträffar som NSR sammankallar. kedjan, även
förlusterna efter skörd.
I. Båstads kommun arbetar kontinuerligt med
intern avfallsgrupp med representanter från
kommunens olika enheter.
J. Båstads kommun arbetar för att minska
matsvinnet i de kommunala verksamheterna,
genom programmet Hantera.

Effektmål
1:1:1 Den totala avfallsmängden per invånare
(exklusive trädgårdsavfall) ska minska med
20 procent till 2024 jämfört med 2017.

1:1:5 Öka antalet miljönär-märkta verksam-

1:1:2 Matsvinnet i regionen ska minska

1:2:1 Regionen ska verka för att mängden

med 50 procent per invånare till 2024
jämfört med 2017.

avfall från verksamheter ska minska.

1:1:3 15 procent av det grov- och textilavfall
som samlas in ska gå till återanvändning till
2024.

heter med 15 procent till 2024 jämfört med
2017.

1:2:2 3 procent av det material som lämnas
på återvinningscentralerna som inte är hushållsavfall ska gå till återanvändning till 2024.

1:1:4 Minska mängden plast i restavfallet
med 50 procent till 2024 jämfört med 2017
genom att öka medvetenheten kring användningen av onödiga plastprodukter och bidra till
en hållbar konsumtion.
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Målområde 2:
Från avfall
till resurs
Åtgärd
A. Uppmuntra och påverka kommunens
invånare att öka källsorteringen av matavfall,
förpackningar och tidningar.

Aktivitet

2020

Utfall

Källsortering med flerspråkiga
skyltar ska finnas tillgänglit på
stränderna och offentliga platser.
Arbetet med utökning av
källsorteringskärl kommer ske
kontinuerligt.
Arbetet med ändamålsenlig sortering
och källsortering inom kommunala
verksamheter sker kontinuerligt.

Båstad kommun har inte satt ut
källsortering på offentlig plats ännu.

Projekt vården

Är igång men projektstart blev
uppskjuten pga Covid-19

Kartlägga verksamhetsavfall

Arbete med kartläggning/nulägesanalys
påbörjad

E. Båstads kommun ska årligen kontrollera
verksamheternas ut-sortering av avfall enligt
checklista utvecklad av NSR vid tillsyn.

Båstads kommun ska medhjälp av
NSR utvald checklista kontrollera
verksamheters utsortering av avfall.

Ja, kontrolleras vid tillsyn när det är
relevant. Delvis använt checklista

F. Båstads kommun ska årligen kontrollera
verksamheternas utsortering av farligt avfall
och elektronik vid tillsyn.

Båstads kommun ska använda sig av
festivalkit alternativt liknande
system.

Har inte varit några festivaler under året
pga Corona

B. Båstads kommun arbetar för en ändamålsenlig sortering och för att öka källsorteringen på offentliga platser.
C. Båstads kommun arbetar för en ändamålsenlig sortering och för att öka källsorteringen i kommunala verksamheter.
D. Uppmuntra och påverka verksamheter (t
ex restauranger, butiker) att arbeta för att
öka utsorteringen av matavfall, fett, förpackningar och tidningar.

Arbete med kartläggning/nulägesanalys
påbörjad

G. Vid stora evenemang använda NSR:s evenemangskitt med full sortering för offentlig
plats.

Effektmål
2:1:1 Mängden restavfall per invånare ska

2:1:6 100 procent av externslammet som samlas

minska med 42 procent till 2024 jämfört med
2017.

in från enskilda avlopp behandlas med mest lämplig teknik för att främja miljönytta till 2024.

2:1:2 Återvinningsgraden av insamlat mat

2:2:1 50 procent av de schaktmassorna, som NSR

avfall, förpackningar och tidningar ska öka till
2024 jämfört med 2017.

hanterar, renas i den grad att de ska återanvändas
eller återvinnas i konstruktions- eller anläggningsändamål till 2024.

2:1:3 Mängden farligt avfall och elavfall i
restavfallet ska vara 0 procent 2024.

2:2:2 Regionen ska verka för att andelen utsorte-

2:1:4 Mängden textilier i restavfallet ska

rat avfall från verksamheterna ska öka till 2024.

minska med 40 procent till 2024 jämfört med
2018.

2:2:3 Regionen ska verka för att verksamheter-

2:1:5 Mängden ej sorterbart på återvin-

nas farliga avfall sorteras ut och omhändertas på
bästa sätt.

ningscentralerna ska minska med 30 procent
per invånare till 2024 jämfört med 2017.
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Målområde 3:
Förebygga och
begränsa nedskräpning
Åtgärd
A. Mäta nedskräpningen genom antal
ärenden om nedskräpning för att kunna
följa utvecklingen, utforma åtgärder och
utvärdera nsatser. Under 2019 kommer ett
startvärde mätas.
B. Båstads kommun arbetar för att förebygga och minska nedskräpningen på offentliga
platser.
C. Uppmuntra och påverka kommunens
invånare att minska nedskräpningen på
offentliga platser.
D. Båstads kommun ska årligen genomföra
skräpplockarkampanjer.
E. Båstads kommun ska årligen delta i
nätverket för nedskräpning med syfte att
samordna nedskräpningsåtgärder.

Aktivitet

2020

Utfall

Mäta nedskräpning genom antalet
ärenden som inkommit.

Mätning har gjorts. 11 stycken
nedskräpnings-ärenden rapporterades
2020

Tillhandahåller med sopkärl på
offentliga platser.

Ja

Båstads kommun anmäler sig till Håll Sverige Rent kampanjer årligen.

Har genomfört skräpplockardagar 2020

Båstads kommun ska årligen delta
eller förmedla uppgifter med syfte att
samordna nedskräpningsåtgärder.

Deltagit

Effektmål
3:1 Nedskräpningen i regionen ska minska
till 2024 från 2019.

3:2 Nedskräpning i regionen ska förebyggas
genom att öka medvetenheten hos kommuninvånarna.
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Målområde 4:
Människa och
miljö i fokus
Åtgärd
A. Kommunicera ut till kommunens invånare
de positiva miljöåtgärder kommunen gör för
att minska klimatpåverkan.
B. Båstads kommun deltar kontinuerligt på
möten kring schaktmassor i regionen.

Aktivitet

2020

Utfall

Kommunicera genom kommunens
befintliga hemsidan och sociala
medier till invånarna.

Ja, tex. Kommunicerat miljö- och
klimatåtgärder genom
Hållbarhetsveckan och miljöbokslut.

Båstads kommun deltar kontinuerligt
på möten kring schaktmassor i
regionen.

Deltagit

Effektmål
4:1 Den totala miljöpåverkan från avfallshanteringen i regionen ska minska till 2024
från 2017.

4:1:1 Fordonen som används av NSR eller på
uppdrag av NSR vid transport av avfallet från
källa till återvinning ska vara 100 procent
fossilbränslefria.

4:1:2 NSR ska upprätta fler platser i regionen för mellanlagring av schaktmassor för att
minska transporterna.

4:1:3 Uttaget av metangas från Filborna
deponin i Helsingborg ska öka till 2024
jämfört med 2017.

4:1:4 Tillverkning och avsättning av biogas
ska öka till 2024.

4:2 Den årliga avfallskostnaden per invånare
ska minska enligt ägardirektivets mål (450
kronor per invånare till 2020).
4:3 Nöjd Kund Index (NKI) för regionen
ska öka enligt ägardirektivets mål (4,4/5
till 2020).
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Uppföljning av
åtgärdsplan
Höganäs kommun

Det finns två lokala
måldokument som berör
avfallsområdet i Höganäs kommun:
- Översiktsplan 2014.
- Höganäs kommuns miljöprogram 2015–2025
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Målområde 1:
Förebygga
resursslöseri
Åtgärd
A. Uppmuntra och påverka invånarna att
förebygga avfall och öka återanvändningen.
B. Höganäs kommun arbetar för att förebygga avfall i de kommunala verksamheterna.

Aktivitet

2020

Utfall

Informationskampanj till villaägare,
(sorteringsguide)

10 000 hushåll i Höganäs har fått
avfallsguiden utskickad.

Projekt vården

Är igång men projektstart blev
uppskjuten pga Covid-19

Kartlägga verksamhetsavfall

Miljöavdelningen har skickat ut enkät till
verksamheter för vidare svar till NSR.

Höganäs kommun ska årligen delta
på nätverksträffar som NSR
sammankallar.

Höganäs deltar

Lägga till i sorteringsguide olika
återbruk

Ej påbörjat

Sorteringsguide + sms-påminnelse

Sms-påminnelsen kommer startas upp
under våren 2021.

Minskning av matsvinn

Matsvinnet i tillagningsköken har
minskat med 4,5%. Mätning av matsvinn
i matsalarna på skolor och förskolor
pågår.

C. Höganäs kommun arbetar för att öka
återanvändningen i de kommunala verksamD. Höganäs kommun arbetar för att minska
matsvinnet i de kommunala verksamheterna.
E. Uppmuntra och påverka verksamheter (t
ex restauranger, butiker) att arbeta för att
minimera matsvinn.
F. Höganäs kommun arbetar för att fasa ut
produkter tillverkade av fossilbaserade plaster från kommunala verksamheter.
G. Höganäs kommun ska årligen delta på
nätverksträffar som NSR sammankallar.
H. Öka medvetenheten för återbruk för kommunens invånare genom att marknadsföra
återvinningscentralens återbruksmöjligheter
samt andra kommunala initiativ.

Effektmål
1:1:1 Den totala avfallsmängden per invånare
(exklusive trädgårdsavfall) ska minska med
20 procent till 2024 jämfört med 2017.

1:1:5 Öka antalet miljönär-märkta verksam-

1:1:2 Matsvinnet i regionen ska minska

1:2:1 Regionen ska verka för att mängden

med 50 procent per invånare till 2024
jämfört med 2017.

1:1:3 15 procent av det grov- och textilavfall
som samlas in ska gå till återanvändning till
2024.

heter med 15 procent till 2024 jämfört med
2017.
avfall från verksamheter ska minska.

1:2:2 3 procent av det material som lämnas
på återvinningscentralerna som inte är hushållsavfall ska gå till återanvändning till 2024.

1:1:4 Minska mängden plast i restavfallet
med 50 procent till 2024 jämfört med 2017
genom att öka medvetenheten kring användningen av onödiga plastprodukter och bidra till
en hållbar konsumtion.
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Målområde 2:
Från avfall
till resurs
Åtgärd

Aktivitet

2020

Utfall

A. Uppmuntra och påverka kommunens
invånare att öka källsorteringen av matavfall,
förpackningar och tidningar.

Sorteringsguide + sms-påminnelse

Ej påbörjat

B. Höganäs kommun arbetar för en ädamålsenlig sortering och för att öka källsorteringen på offentliga platser.

Projekt vården

Är igång men projektstart blev
uppskjuten pga Covid-19

Kartlägga verksamhetsavfall

Miljöavdelningen har skickat ut enkät till
verksamheter för vidare svar till NSR.

D. Uppmuntra och påverka verksamheter (t
ex restauranger, butiker) att arbeta för att
öka utsorteringen av matavfall, fett, förpackningar och tidningar.

Kommer använda evenemangskit

Evenemang ställdes in under året på
grund av pandemi. Åtgärden har ej varit
aktuell. Återupptas framöver.

E. Höganäs kommun ska årligen kontrollera
verksamheternas utsortering av avfall enligt
checklista utvecklad av NSR vid tillsyn.

Införa sms-respons

Sms-påminnelsen kommer startas upp
under våren 2021.

C. Höganäs kommun arbetar för enändamålsenlig sortering och för att öka källsorteringen i kommunala verksamheter.

F. I samband med tillsyn se om matavfall samt
tidningar och förpackningar sorteras ut. Om
inte sortering utförs ska informationsblad
delas ut som tas fram tillsammans med NSR.
G. Vid stora evenemang använda NSR:s evenemangskitt med full sortering för offentlig
plats.
H. Aktivt arbeta med åtgärder riktade mot
hyreshus med syfte att förbättra sorteringen.

Effektmål
2:1:1 Mängden restavfall per invånare ska
minska med 42 procent till 2024 jämfört med
2017.

2:1:2 Återvinningsgraden av insamlat mat
avfall, förpackningar och tidningar ska öka till
2024 jämfört med 2017.

2:1:6 100 procent av externslammet som samlas
in från enskilda avlopp behandlas med mest
lämplig teknik för att främja miljönytta till 2024.

2:2:1 50 procent av de schaktmassorna, som

restavfallet ska vara 0 procent 2024.

NSR hanterar, renas i den grad att de ska återanvändas eller återvinnas i konstruktions- eller
anläggningsändamål till 2024.

2:1:4 Mängden textilier i restavfallet ska

2:2:2 Regionen ska verka för att andelen

2:1:3 Mängden farligt avfall och elavfall i

minska med 40 procent till 2024 jämfört med
2018.

utsorterat avfall från verksamheterna ska öka till
2024.

2:1:5 Mängden ej sorterbart på återvin-

2:2:3 Regionen ska verka för att verksamheter-

ningscentralerna ska minska med 30 procent
per invånare till 2024 jämfört med 2017.

nas farliga avfall sorteras ut och omhändertas på
bästa sätt.
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Målområde 3:
Förebygga och
begränsa nedskräpning
Åtgärd
A. Mäta nedskräpningen genom antal
nedskräpningsärenden, för att kunna följa
utvecklingen, utforma åtgärder och utvärdera insatser.
B. Höganäs kommun arbetar för att förebygga och minska nedskräpningen på offentliga
platser.
C. Uppmuntra och påverka kommunens invånare att minska nedskräpningen på offentliga
platser.

Aktivitet

2020

Utfall

Personal som går och städare varje
dag året om för en renare miljö

Pågår. Extra resurser i centralorten via
arbetsmarknadsåtgärder.
Sommarjobbare som hållt rent under
sommaren.

Höganäs kommun ska delta i
nätverket för nedskräpning med
syfte att samordna
nedskräpningsåtgärder.

Deltagit

Mäta nedskräpning genom antalet
ärenden som inkommit.

Miljöavdelningen har endast tagit emot
några enstaka ärenden. För få för att
bedöma minskning.

D. Höganäs kommun ska årligen genomföra
skräpplockarkampanjer.
E. Höganäs kommun ska årligen delta i
nätverket för nedskräpning med syfte att
samordna nedskräpningsåtgärder.

Effektmål
3:1 Nedskräpningen i regionen ska minska
till 2024 från 2019.

3:2 Nedskräpning i regionen ska förebyggas
genom att öka medvetenheten hos kommuninvånarna.

15

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024 // BILAGA 2D // HÖGANÄS KOMMUN

Målområde 4:
Människa och
miljö i fokus
Åtgärd
A. Höganäs kommun deltar kontinuerligt på
möten kring schaktmassor i regionen.

Aktivitet

2020

Höganäs kommun deltar
kontinuerligt på möten kring
schaktmassor i regionen.

Effektmål
4:1 Den totala miljöpåverkan från avfallshanteringen i regionen ska minska till 2024
från 2017.

4:1:1 Fordonen som används av NSR eller på
uppdrag av NSR vid transport av avfallet från
källa till återvinning ska vara 100 procent
fossilbränslefria.

4:1:2 NSR ska upprätta fler platser i regionen för mellanlagring av schaktmassor för att
minska transporterna.

4:1:3 Uttaget av metangas från Filborna
deponin i Helsingborg ska öka till 2024
jämfört med 2017.

4:1:4 Tillverkning och avsättning av biogas
ska öka till 2024.

4:2 Den årliga avfallskostnaden per invånare
ska minska enligt ägardirektivets mål (450
kronor per invånare till 2020).
4:3 Nöjd Kund Index (NKI) för regionen
ska öka enligt ägardirektivets mål (4,4/5
till 2020).
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Utfall
Höganäs kommun deltar i dessa möten.

Uppföljning av
åtgärdsplan
Åstorps kommun
Det finns två lokala
måldokument som berör
avfallsområdet i Åstorps kommun:
- Översiktsplan 2012
- Miljömål för
Åstorps kommun
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Målområde 1:
Förebygga
resursslöseri
Åtgärd
A. Uppmuntra och påverka invånarna att
förebygga avfall och öka återanvändningen.
B. Åstorps kommun arbetar för att förebygga
avfall i de kommunala verksamheterna.
C. Åstorps kommun arbetar för att öka
återanvändningen i de kommunala verksamheterna.
D. Åstorps kommun arbetar för att minska
matsvinnet i de kommunala verksamheterna.
E. Uppmuntra och påverka verksamheter (t
ex restauranger, butiker)
att arbeta för att minimera matsvinn.

Aktivitet

2020

Utfall

Använda kommunens digitala kanaler
till att informera om vinsterna med
cirkulär ekonomi

I Augusti gjordes ett inlägg på
kommunens facebook om att ta med
fallfrukt till ÅVC

Projekt vården

Är igång men projektstart blev
uppskjuten pga Covid-19

Kommunen är med i projektet
SmartMat Hbg som drivs inom
Familjen Helsingborg

Aktiviteten har påverkats av Covid men
Centralköket har deltagit i 2 digitala
nätverksträffar under året. Centralköket
har fortsatt att sammanställa matsvinnet
i skolor och förskolor under året och...

Kartlägga verksamhetsavfall

Avfall har ingått i miljötilsynen

Deltar på möten kring tematräffar

Aktiviteten har påverkats av
covid-pandemin

Förslag finns på att Bygg- och
miljönämnden gör studiebesök redan
2019

Ej genomförd på pga pandemin

F. Åstorps kommun arbetar för att fasa ut
produkter tillverkade av fossilbaserade plaster från kommunala verksamheter.
G. Åstorps kommun ska årligen delta nätverksträffar som NSR sammankallar.
H. Utbilda tjänstemän och politiker om avfallshantering, genom studiebesök på NSR.

Effektmål
1:1:1 Den totala avfallsmängden per invånare
(exklusive trädgårdsavfall) ska minska med
20 procent till 2024 jämfört med 2017.
1:1:2 Matsvinnet i regionen ska minska
med 50 procent per invånare till 2024
jämfört med 2017.

1:1:3 15 procent av det grov- och textilavfall
som samlas in ska gå till återanvändning till
2024.

1:1:4 Minska mängden plast i restavfallet
med 50 procent till 2024 jämfört med 2017
genom att öka medvetenheten kring användningen av onödiga plastprodukter och bidra till
en hållbar konsumtion.

1:1:5 Öka antalet miljönär-märkta verksamheter med 15 procent till 2024 jämfört med
2017.

1:2:1 Regionen ska verka för att mängden
avfall från verksamheter ska minska.

1:2:2 3 procent av det material som lämnas
på återvinningscentralerna som inte är hushållsavfall ska gå till återanvändning till 2024.
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Målområde 2:
Från avfall
till resurs
Åtgärd
A. Uppmuntra och påverka kommunens
invånare att öka källsorteringen av matavfall,
förpackningar och tidningar.
B. Åstorps kommun arbetar för en ändamålsenlig sortering och för att öka källsorteringen på offentliga platser.
C. Åstorps kommun arbetar för en ändamålsenlig sortering och för att öka källsorteringen i kommunala verksamheter.

Aktivitet

Utfall

Allmän information genom
kommunens digitala kanaler om
källsortering, genom tillsynen för att
säkerställa att tillräckliga
förutsättningar för sortering finns i
flerfamiljshus
Kartlägga verksamhetsavfall

Kommunen har vid 4 enskilda tillfällen
publicerat inlägg på sin facebook-sida
som uppmanar till minskat avfall samt
flera tillfällen delat inlägg från NSR i sina
egna kanaler.

Lämna förslaget till arrangörerna av
Torparedagarna

Möjligheten till utökad sortering på
offentliga platser har lyfts internt i
kommunen men inga beslut är tagna.
Torparedagarna blev inställda under
2020.

D. Uppmuntra och påverka verksamheter (t
ex restauranger, butiker) att arbeta för att
öka utsorteringen av matavfall, fett, förpackningar och tidningar.

Kontakt mellan NSR och
Socialförvaltningen har tagits för att
minska avfallet inom
omvårdnadsenheten. Projektet har
påverkats av Covid-pandemin

Riktat tillsynsprojekt mot 8 restauranger
och livsmedelsbutiker i syfte att öka
utsorteringen av olika avfallsfraktioner
från verksamheter.

E. Åstorps kommun ska årligen kontrollera
verksamheternas utsortering av avfall enligt
checklista utvecklad av NSR vid tillsyn.
F. Vid stora evenemang använda NSR:s evenemangskitt med full sortering för offentlig
plats.

Effektmål
2:1:1 Mängden restavfall per invånare ska

2:1:6 100 procent av externslammet som

minska med 42 procent till 2024 jämfört med
2017.

samlas in från enskilda avlopp behandlas med
mest lämplig teknik för att främja miljönytta
till 2024.

2:1:2 Återvinningsgraden av insamlat mat
avfall, förpackningar och tidningar ska öka till
2024 jämfört med 2017.

2:1:3 Mängden farligt avfall och elavfall i
restavfallet ska vara 0 procent 2024.

2:1:4 Mängden textilier i restavfallet ska
minska med 40 procent till 2024 jämfört med
2018.

2:1:5 Mängden ej sorterbart på återvinningscentralerna ska minska med 30 procent
per invånare till 2024 jämfört med 2017.

2:2:1 50 procent av de schaktmassorna,
som NSR hanterar, renas i den grad att de
ska återanvändas eller återvinnas i konstruktions- eller anläggningsändamål till 2024.

2:2:2 Regionen ska verka för att andelen
utsorterat avfall från verksamheterna ska
öka till 2024.

2:2:3 Regionen ska verka för att verksamheternas farliga avfall sorteras ut och omhändertas på bästa sätt.
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Målområde 3:
Förebygga och
begränsa nedskräpning
Åtgärd
A. Mäta nedskräpningen genom antal
nedskräpningsärenden, för att kunna följa
utvecklingen, utforma åtgärder och utvärdera insatser.
B. Åstorps kommun arbetar för att förebygga
och minska nedskräpningen på offentliga
platser.
C. Uppmuntra och påverka kommunens invånare att minska nedskräpningen på offentliga
platser.

Aktivitet

2020

Utfall

Fortsätta att mäta antalet
dumpningar inom kommunen. Dialog
med berörda markägare om
förebyggande arbete

Under 2020 hanterade kommunen ca 30
dumpningar av avfall inom kommunen.
Tekniska kontoret och miljökontoret
diskuterar hur förebyggande arbete mot
dumpningar ska utföras.

Deltar i Håll Sverige rents kampanj Vi
håller rent! genom en skäp
plockar-vecka och då uppmana både
privatpersoner och företag att vara
med.

Kommunens skolor och förskolor deltog
i kampanjen Vi håller rent! under våren
och kommunen uppmärksammade Hela
Sverige plockar skräp i september på
hemsidan och facebook.

Deltar på möten

Representanter för kommunen har
deltagit på de digitala mötena som
anordnats under året men på grund av
pandemin har denna aktivitet påverkats
negativt.

D. Åstorps kommun ska årligen genomföra
skräpplockarkampanjer.
E. Åstorps kommun ska årligen delta i nätverket för nedskräpning med syfte att samordna
nedskräpningsåtgärder.

Effektmål
3:1 Nedskräpningen i regionen ska minska
till 2024 från 2019.

3:2 Nedskräpning i regionen ska förebyggas
genom att öka medvetenheten hos kommuninvånarna.
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Målområde 4:
Människa och
miljö i fokus
Åtgärd
A. Åstorps kommun deltar kontinuerligt på
möten kring schaktmassor i regionen.

Aktivitet

2020

Deltar på möten

Effektmål
4:1 Den totala miljöpåverkan från avfallshanteringen i regionen ska minska till 2024
från 2017.

4:1:1 Fordonen som används av NSR eller på
uppdrag av NSR vid transport av avfallet från
källa till återvinning ska vara 100 procent
fossilbränslefria.

4:1:2 NSR ska upprätta fler platser i regionen för mellanlagring av schaktmassor för att
minska transporterna.

4:1:3 Uttaget av metangas från Filborna
deponin i Helsingborg ska öka till 2024
jämfört med 2017.

4:1:4 Tillverkning och avsättning av biogas
ska öka till 2024.

4:2 Den årliga avfallskostnaden per invånare
ska minska enligt ägardirektivets mål (450
kronor per invånare till 2020).
4:3 Nöjd Kund Index (NKI) för regionen
ska öka enligt ägardirektivets mål (4,4/5
till 2020).
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Utfall
Representanter för kommunen har
deltagit på de digitala mötena som
anordnats under året men på grund av
pandemin har denna aktivitet påverkats
negativt.

Uppföljning av
åtgärdsplan
Ängelholms kommun
Det finns tre lokala
måldokument som berör
avfallsområdet
i Ängelholms kommun:
- Vision Ängelholm 2020
- Översiktsplan 2035
- Miljöplan för Ängelholms
kommun
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Målområde 1:
Förebygga
resursslöseri
Åtgärd
A. Uppmuntra och påverka invånarna att
förebygga avfall och öka återanvändningen.

Aktivitet

2020

Utfall

NSR driver kampanj? Ljusfesten
miljömärks och återvinning
uppmuntras.

Ljusfesten inställd 2020.

C. Ängelholms kommun arbetar för att öka
återanvändningen i de kommunala verksamheterna, genom att utreda möjligheten till ett
internt återbrukscentrum.

Måltidsservice fortsätter att minska
matsvinn.

Arbetet har löpt på under 2020.

D. Ängelholm kommun arbetar för att minska
matsvinnet i de kommunala verksamheterna,
med hjälp av programmet Hantera.

Projekt vården

Är igång men projektstart blev
uppskjuten pga Covid-19

Kartlägga verksamhetsavfall

Miljö använder NSR:s checklista vid
tillsyn. rapporterar kontinuerligt till NSR
(en gång per månad el. en gång per
kvartal).

Sker kontinuerligt i utvalda
upphandlingar.

Miljökrav har ställts i utvalda
upphandlingar under 2020. Samarbete
har påbörjats med Hbg för att ytterligare
stärka arbetet med miljö och
upphandlingar.

B. Ängelholms kommun arbetar för att förebygga avfall i de kommunala verksamheterna.

E. Uppmuntra och påverka verksamheter (t
ex restauranger, butiker)att arbeta för att
minimera matsvinn.
F. Ängelholms kommun arbetar för att fasa
ut produkter tillverkade av fossilbaserade
plaster från kommunala verksamheter genom
upphandlingar.
G. Ängelholms kommun ska årligen delta på
nätverksträffar som NSR sammankallar.
H. Ängelholms kommun arbetar kontinuerligt med den interna avfallsgruppen som
startades 2018.
I. Ängelholms kommun ska med hjälp av upphandling fasa ut onödiga förpackningar.
J. Öka medvetenheten för återbruk för kommunens invånare genom att marknadsföra
återvinningscentralens återbruksmöjligheter
samt andra kommunala initiativ.

Effektmål
1:1:1 Den totala avfallsmängden per invånare
(exklusive trädgårdsavfall) ska minska med
20 procent till 2024 jämfört med 2017.

1:1:5 Öka antalet miljönär-märkta verksam-

1:1:2 Matsvinnet i regionen ska minska

1:2:1 Regionen ska verka för att mängden

med 50 procent per invånare till 2024
jämfört med 2017.

1:1:3 15 procent av det grov- och textilavfall
som samlas in ska gå till återanvändning till
2024.

heter med 15 procent till 2024 jämfört med
2017.
avfall från verksamheter ska minska.

1:2:2 3 procent av det material som lämnas
på återvinningscentralerna som inte är hushållsavfall ska gå till återanvändning till 2024.

1:1:4 Minska mängden plast i restavfallet
med 50 procent till 2024 jämfört med 2017
genom att öka medvetenheten kring användningen av onödiga plastprodukter och bidra till
en hållbar konsumtion.
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Målområde 2:
Från avfall
till resurs
Åtgärd
A. Uppmuntra och påverka kommunens
invånare att öka källsorteringen av matavfall,
förpackningar och tidningar.
B. Ängelholms kommun arbetar för en ändamålsenlig sortering och för att öka källsorteringen på offentliga platser.
C. Ängelholms kommun arbetar för en ändamålsenlig sortering och för att öka källsorteringen i kommunala verksamheter.
D. Uppmuntra och påverka verksamheter (t
ex restauranger, butiker) att arbeta för att
öka utsorteringen av matavfall, fett, förpackningar och tidningar.
E. Ängelholms kommun ska årligen kontrollera verksamheternas utsortering av avfall
enligt checklista utvecklad av NSR vid tillsyn.
F. Vid stora evenemang använda NSR:s evenemangskitt med full sortering för offentlig
plats.
G. Ängelholms kommun deltar tillsammans
med NSR i arbetet med att se över miljö- och
användarvänlig avfallsbärare för matavfall.

Aktivitet

2020

Utfall

Vi förmedlar ny sorteringsguide till
invånarna i samband med t.ex.
fakturering av fastighetsnära
hushållsavfall. Frågan lyfts vid tillsyn
och vid evenemang som Ljusfesten.

Miljöenheten informerar löpande vid
tillsyn.

Sker kontinuerligt. Återvinningskärl
med flera fraktioner sätts ut vid
behov. Fler ställningar med
hundlatrinpåsar och tillhörande
tunnor kommer att placeras ut.

Fler återvinningskärl och fler ställningar
med hundlatrinpåsar och tillhörande
tunnor har placerats ut under 2020 i
Strövelstorp, Vejbystrand, Hjärnarp,
Munka Ljungby, Södra utmarken,
Sibirien.
Är igång men projektstart blev
uppskjuten pga Covid-19

Projekt vården

NSR och miljöenheten informerar vid
matmarknaden i Ängelholm om
utsortering av matavfall.

Matmarknaden inställd 2020.

Kartlägga verksamhetsavfall

Miljö använder NSR:s checklista vid
tillsyn. rapporterar kontinuerligt till NSR
(en gång per månad el. en gång per
kvartal).

Vid stora evenemang använda sig av
NSR:s festivalkit som består med full
sortering på offentlig plats

Inga stora evenemang 2020.

Arbeta för att utforma
kretsloppsbaserade lösningar för
slam från enskilda avlopp

2020 har en projekt påbörjats för att se
hur vi kan hantera externslammet
genom att inte lämna det till
reningsverken.

Studiebesök anordnas.

Inga studiebesök 2020.

H. Arbeta för att utforma kretsloppsbaserade
lösningar för slam från enskilda avlopp.
I. Utbilda tjänstemän och politiker om avfallshantering, genom studiebesök på NSR.

Effektmål

2:1:1 Mängden restavfall per invånare ska

2:1:6 100 procent av externslammet som

minska med 42 procent till 2024 jämfört med
2017.

samlas in från enskilda avlopp behandlas med
mest lämplig teknik för att främja miljönytta
till 2024.

2:1:2 Återvinningsgraden av insamlat mat
avfall, förpackningar och tidningar ska öka till
2024 jämfört med 2017.

2:1:3 Mängden farligt avfall och elavfall i
restavfallet ska vara 0 procent 2024.

2:1:4 Mängden textilier i restavfallet ska
minska med 40 procent till 2024 jämfört med
2018.

2:1:5 Mängden ej sorterbart på återvinningscentralerna ska minska med 30 procent
per invånare till 2024 jämfört med 2017.

2:2:1 50 procent av de schaktmassorna,
som NSR hanterar, renas i den grad att de
ska återanvändas eller återvinnas i konstruktions- eller anläggningsändamål till 2024.

2:2:2 Regionen ska verka för att andelen
utsorterat avfall från verksamheterna ska
öka till 2024.

2:2:3 Regionen ska verka för att verksamheternas farliga avfall sorteras ut och omhändertas på bästa sätt.
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Målområde 3:
Förebygga och
begränsa nedskräpning
Åtgärd
A. Mäta nedskräpningen genom antal
ärenden om nedskräpning för att kunna följa
utvecklingen, utforma åtgärder och utvärdera insatser.
B. Ängelholms kommun arbetar för att
förebygga och minska nedskräpningen på
offentliga platser.
C. Uppmuntra och påverka kommunens invånare att minska nedskräpningen på offentliga
platser.
D. Ängelholms kommun ska årligen delta i
nätverket för nedskräpning med syfte att
samordna nedskräpningsåtgärder.
E. Ängelholms kommun samordnar skräpplockarkampanj.

Effektmål

Aktivitet

2020

Utfall

Nedskräpning mäts genom
ärendesystem, skräpplockardagar
m.m.

Ökad mängd inkommande ärenden och
ökad mängd insamlade sopor. Ingen
ökning av dumpning, utan mer
nedskräpning kopplat till utomhus- och
friluftsliv.

Sker kontinuerligt genom städning
och tömning av sopcontainrar,
betalar föreningar för extra städning
i centrum.

Arbetet har löpt på under 2020.

Kommunen tar fram
informationsmaterial riktat till
medborgaran om hur mycket
nedskräpning som sker och vad det
får för konsekvenser.

Informationsmaterial med info om hur
lång tid det tar för skräp att brytas ner i
naturen är beställt.

Ängelholms kommun ska årligen
delta i nätverket för nedskräpning
med syfte att samordna
nedskräpningsåtgärder.

Kommunen har deltagit i Håll Sverige
Rents nedskräpningsvecka.

Ängelholms kommun samordnar
skräpplockarkampanj.

Kommunen deltog i kampanjen "Vi håller
rent" 2020.

3:1 Nedskräpningen i regionen ska minska
till 2024 från 2019.

3:2 Nedskräpning i regionen ska förebyggas
genom att öka medvetenheten hos kommuninvånarna.
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Målområde 4:
Människa och
miljö i fokus
Åtgärd
A. Kommunicera ut till kommunens invånare
de positiva miljöåtgärder kommunen gör för
att minska klimatpåverkan.
B. Ängelholms kommun deltar kontinuerligt
på möten kring schaktmassor i regionen.

Aktivitet

2020

Utfall

Kommunicera ut till kommunens
invånare de positiva miljöåtgärder
kommunen gör för att minska
klimatpåverkan

Det har skett kontinuerligt under 2020.

Ängelholms kommun deltar
kontinuerligt på möten kring
schaktmassor i regionen

Sker via temadagar hos NSR samt vid
tillsyn.

Effektmål
4:1 Den totala miljöpåverkan från avfallshanteringen i regionen ska minska till 2024
från 2017.

4:1:1 Fordonen som används av NSR eller på
uppdrag av NSR vid transport av avfallet från
källa till återvinning ska vara 100 procent
fossilbränslefria.

4:1:2 NSR ska upprätta fler platser i regionen för mellanlagring av schaktmassor för att
minska transporterna.

4:1:3 Uttaget av metangas från Filborna
deponin i Helsingborg ska öka till 2024
jämfört med 2017.

4:1:4 Tillverkning och avsättning av biogas
ska öka till 2024.

4:2 Den årliga avfallskostnaden per invånare
ska minska enligt ägardirektivets mål (450
kronor per invånare till 2020).
4:3 Nöjd Kund Index (NKI) för regionen
ska öka enligt ägardirektivets mål (4,4/5
till 2020).
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Uppföljning
av åtgärdsplan
NSR
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Målområde 1:
Förebygga
resursslöseri
Åtgärd
A. Uppmuntra och påverka invånarna att
förebygga avfall och öka återanvändningen
tillsammans med kommunerna.
B. Uppmuntra och påverka verksamheter
och kommunala förvaltningar tillsammans
med kommunerna att arbeta för att minimera
matsvinn.
C. Kontinuerligt Miljönärmärka verksamheter som uppfyller kraven.
D. Årligen sammankalla kommunerna till
tematräffar/nätverksträffar med fokus på
avfallsförebyggande.
E. Delta som ett stöd i projekt som pågår runt
om i regionen för att minska avfallsmängderna.

Aktivitet

2020

Utfall

Arbeta med att minska matsvinn i
regionen genom Kök som räddar käk,
Resterkocken och Smartmathbg

Resterkocken genomförd, deltagit i
smartmathbg. Arbetet med Kök som
räddar käk har varit svårare pga.
pandemin.

Projekt Vårdboende

Är igång men projektstart blev
uppskjuten pga Covid-19

Sammankalla till tematräffar med
fokus på avfallsförebyggande

Genomförd

Återbruk 2.0 - få mer material till
återbruk istället för
materialåtervinning och
energiåtervinning

Projektet har lett till att 60 ton
byggmaterial har återanvänds samt att
chaufförerna som hämtar grovavfall har
vägt in cirka 57 ton möbler och prylar till
återbruk.

F. Aktivt omvärldsbevaka för att fånga upp
andra aktörer och projekt i regionen.
G. Kartlägga nya flöden i återbrukskedjan för
att sätta in insatser mot ett ökat återbruk.
H. Vara ambassadörer genom att utbilda all
personal på NSR om vikten av förebyggande, så
att vi kan leva som vi lär.
I. Öka möjligheterna för invånarna att lämna
textilier till återanvändning .
J. Arbetar för att fasa ut produkter tillverkade av fossilbaserade plaster från den
egna verksamheten och uppmuntra andra
verksamheter att göra likadant.

Effektmål
1:1:1 Den totala avfallsmängden per invånare
(exklusive trädgårdsavfall) ska minska med
20 procent till 2024 jämfört med 2017.

1:1:5 Öka antalet miljönär-märkta verksam-

1:1:2 Matsvinnet i regionen ska minska

1:2:1 Regionen ska verka för att mängden

med 50 procent per invånare till 2024
jämfört med 2017.

1:1:3 15 procent av det grov- och textilavfall
som samlas in ska gå till återanvändning till
2024.

heter med 15 procent till 2024 jämfört med
2017.
avfall från verksamheter ska minska.

1:2:2 3 procent av det material som lämnas
på återvinningscentralerna som inte är hushållsavfall ska gå till återanvändning till 2024.

1:1:4 Minska mängden plast i restavfallet
med 50 procent till 2024 jämfört med 2017
genom att öka medvetenheten kring användningen av onödiga plastprodukter och bidra till
en hållbar konsumtion.
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Målområde 2:
Från avfall
till resurs
Åtgärd

Aktivitet

2020

Utfall

A. Uppmuntra och påverka verksamheter tillsammans med kommunerna att arbeta för att
öka utsorteringen av matavfall, fett, förpackningar, tidningar, farligt avfall och elavfall.

Öka utsorteringen av matavfall samt
renheten med information och
stickprovsundersökningar

Stickprovsundersökningen
genomfördes våren 2020. Information
har skickats ut till de invånare som har
haft felsorterat matavfall

B. Uppmuntra och påverka kommunernas
invånare att öka källsorteringen av matavfall,
förpackningar, tidningar, farligt avfall och
elavfall.

Utreda möjligheten till fastighetsnära
insamling av textilier och matolja

Test av fastighetsnära insamling av textil
genomfördes i Återbruk 2.0 och kommer
utvecklas vidare.

Införa töm säcken på alla
återvinningscentraler för att öka
utsorteringen av material

Genomförd

Projekt Vårdboende

Är igång men projektstart blev
uppskjuten pga Covid-19

Delta i arbetet med att ta fram
framtidens bärare av matavfall

Under 2020 har NSR bistått bl a Västra
Götalandsregionen för att söka
finansiering för utveckling av framtidens
bärare av matavfall, dock tyvärr utan
framgång

Utveckling, avsättning och sortering
av schaktmassor

Gått med i ett Vinova projekt- Ballast
material .NSR driver ett forum med
tillsyn och utförare kring masshantering.
Utveckla biokol för att stabilisera massor

Hitta nya flöden och
återbruksaktörer för fraktionen övrig
plast (den plast som saknar
producentansvar) från
återvinningscentralerna

Ett samarbete med en aktör som tar
emot övrig hårdplast har inletts.

C. Samverka med Villaägarna samt Hyresgästföreningen för ändamålsenlig och
meningsfull källsortering för villor och flerfamiljsfastigheter.
D. Se över insamling av material och aktörer
för återvinning för att undersöka om en
bättre återvinningsgrad är möjlig.
E. Öka kunskapen internt om hantering av
externslam för att säkra upp en hållbar hantering i framtiden.
F. Kontinuerligt undersöka tekniker som möjliggör återanvändning av förorenade massor
på plats.
G. Kartlägga materialflödena på återvinningscentralerna för bättre återvinning av material
som inte går att återanvända.
H. Arbeta aktivt med att öka mängden
schaktmassor som renas så att de kan återanvändas i anläggnings- och konstruktionsändamål.
I. Arbeta med att säkerställa och bibehålla
renheten på det matavfall som NSR hanterar
J. Öka möjligheterna för invånarna att lämna
textilier till återvinning

Effektmål
2:1:1 Mängden restavfall per invånare ska

2:1:6 100 procent av externslammet som

minska med 42 procent till 2024 jämfört med
2017.

samlas in från enskilda avlopp behandlas med
mest lämplig teknik för att främja miljönytta
till 2024.

2:1:2 Återvinningsgraden av insamlat mat
avfall, förpackningar och tidningar ska öka till
2024 jämfört med 2017.

2:1:3 Mängden farligt avfall och elavfall i
restavfallet ska vara 0 procent 2024.

2:1:4 Mängden textilier i restavfallet ska
minska med 40 procent till 2024 jämfört med
2018.

2:1:5 Mängden ej sorterbart på återvinningscentralerna ska minska med 30 procent
per invånare till 2024 jämfört med 2017.

2:2:1 50 procent av de schaktmassorna,
som NSR hanterar, renas i den grad att de
ska återanvändas eller återvinnas i konstruktions- eller anläggningsändamål till 2024.

2:2:2 Regionen ska verka för att andelen
utsorterat avfall från verksamheterna ska
öka till 2024.

2:2:3 Regionen ska verka för att verksamheternas farliga avfall sorteras ut och omhändertas på bästa sätt.
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Målområde 3:
Förebygga och
begränsa nedskräpning
Åtgärd
A. Mäta medvetenheten kring nedskräpning
genom NSR:s kundundersökning för att
kunna följa utvecklingen, utforma åtgärder
och utvärdera insatser tillsammans med
kommunerna.
B. Årligen sammankalla kommunerna till
nätverket för nedskräpning med syfte att
samordna nedskräpningsåtgärder.

Aktivitet

2020

Utfall

Via miljöverkstaden utbilda
tredjeklassare om miljö och
nedskräpning.

Ingår i utbildningen.

Sammankalla kommunerna till en
träff kring nedskräpning

Genomförd

Delta på Håll Sverige Rent årsträff

Ej genomförd pga. pandemin

Effektmål
3:1 Nedskräpningen i regionen ska minska
till 2024 från 2019.

3:2 Nedskräpning i regionen ska förebyggas
genom att öka medvetenheten hos kommuninvånarna.
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Målområde 4:
Människa och
miljö i fokus
Åtgärd
A. Sätta krav på fossilbränslefria fordon i
kommande upphandlingar där det är möjligt.
Genomföra kontroller att detta följs.
B. Upprätta platser för mellanlagring av
schaktmassor i NSR regionen.
C. Delta i innovationssamarbeten kring
lösningar av effektivisering och digitalisering
för ökad kundnöjdhet.
D. Kontinuerligt sammankallan massgruppen
med representanter från NSR:s ägarkommuner.
E. NSR ska arbeta med att öka kundnöjdheten hos användarna.

Effektmål

Aktivitet

Utfall

2020

Påbörja införandet av digitala nycklar
i hela regionen.

I Helsingborg har digitala nycklarna
införts. Övriga kommuner kommer ske
kontinuerligt

Utveckla On demand

Under 2020 har projektet utvecklats
och ca 2000 hushåll testar bestäm-självtömning. Kunddialog har genomförts
samt skickat ut enkäter till kunderna
där de kan tycka till. Även testat en app
där testpersonerna kunde beställa
Testar
nivåmätning
textilhämtning
för i sopkärl hos
Höganäshem, i fettunnorna, och
markbehållare i Helsingborg samt
nivåmätning i kärl med gravitationslås i
Helsingborg. Även testat en app för
beställning av avfallstjänster
Projektplan
togsfastighetsnära)
fram 2020 och under
(textilhämtning
2021 kommer byggnation att påbörjas.

Delta i innovationssamarbeten kring
lösningar av effektivisering och
digitalisering för ökad kundnöjdhet.

Påbörja byggnation av en
biokolsanläggning på Filborna.

Bjuda in fastighetsägare för
information om avfallshanteringen.

Ej genomförd pga. pandemin

NSR ska testa rena lakvatten från
Pfos och Pfas

NSR har under året testat 3 olika
reningsmetoder för att få bort Pfas och
Pfos från lakvattenet.

I upphandlingarna gällande fordon
som kör inne på filborna anläggning,
mellan återvinningscentralerna och
bränsleupphandlingen sätta krav på
fossilbränslefria drivmedel.

Upphandling för fordon inne på
Filbornaanläggningen samt fordon på
återvinningscentralerna kommer från
och med 1 januari köra på
fossilbränslefritt.

4:1 Den totala miljöpåverkan från avfallshanteringen i regionen ska minska till 2024
från 2017.

4:1:1 Fordonen som används av NSR eller på
uppdrag av NSR vid transport av avfallet från
källa till återvinning ska vara 100 procent
fossilbränslefria.

4:1:2 NSR ska upprätta fler platser i regionen för mellanlagring av schaktmassor för att
minska transporterna.

4:1:3 Uttaget av metangas från Filborna
deponin i Helsingborg ska öka till 2024
jämfört med 2017.

4:1:4 Tillverkning och avsättning av biogas
ska öka till 2024.

4:2 Den årliga avfallskostnaden per invånare
ska minska enligt ägardirektivets mål (450
kronor per invånare till 2020).

Användare
Är de som använder
och kommer i kontakt
med avfallshanteringen i
NSR-region.

4:3 Nöjd Kund Index (NKI) för regionen
ska öka enligt ägardirektivets mål (4,4/5
till 2020).
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Helsingborg
I tabell nedan redovisas status på samtliga åtgärder i Helsingborgs avfallsplan.

1.
Förebyggan
de av avfall

Åtgärd

Ansvarig

Tidplan

Utfall 2019

Utfall 2020

En masshanteringsplan tas
fram som visar var massor
uppkommer, hur de skall
hanteras så att mängden
material som deponeras
minskar.

Stadsbyggnadsnä
mnden

2016

Stadbyggnadsförvaltningen strävar alltid
efter att återanvända så mycket massor
som möjligt inom befintligt projekt.

Stadbyggnadsförvaltningen strävar alltid
efter att återanvända så mycket massor
som möjligt inom befintligt projekt.

Stadsbyggnadsförvaltningen har en
masshanteringsansvarig som, tillsammans
med två miljöspecialister, planerar och
hanterar massor som uppkommer inom
stadens projekt.

Stadsbyggnadsförvaltningen har en
masshanteringsansvarig som, tillsammans
med två miljöspecialister, planerar och
hanterar massor som uppkommer inom
stadens projekt.

Redan i detaljplaneskedet beaktas
återanvändning av massor vid
höjdsättningen för att minimera mängden
överskottsmassor.

Redan i detaljplaneskedet beaktas
återanvändning av massor vid
höjdsättningen för att minimera mängden
överskottsmassor.

1.
Förebyggan
de av avfall

Samverkansprojekt
genomförs med
restauranger och krögare i
Helsingborg för att
uppmärksamma och minska
matsvinnet.

NSR

2016

Kök som räddar käk – Projektets syfte är
att minska matsvinn och öka utsorteringen
av matavfall hos restauranger i NSRregionen genom rådgivning.

Kök som räddar käk ligger i driften men
har inte arbetats med fullt ut 2020 på
grund av pandemin

1.
Förebyggan
de av avfall

En målgruppsanpassad
informationskampanj med
fokus på återanvändning
och återbruk genomförs

NSR

2016

Skitlite avslutat
Miljönär-märkning fortsätter och länge
leve prylen sidan används och drivas av
NSR

Skitlite avslutat
Miljönär-märkning fortsätter och länge
leve prylen sidan används och drivas och
har lagts in på NSRs hemsida

inom ramen för
Skitlite2020.

1.
Förebyggan
de av avfall

Skapa en plattform för
samordning, nätverk och
utveckling för verksamheter
som arbetar inom ramen
för förebyggande av avfall
(till exempel miljönärer).
Åtgärden avser att fungera
som en katalysator för ett
nätverk som sedan kan leva
vidare i egen regi.

NSR

2016

Fortsätter utveckla och sprida Vera Park.
Vera Parks vision är att bli det ledande
centret för cirkulär ekonomi i Europa.

1.
Förebyggan
de av avfall

Genom att skapa ett
aktivitetscenter ska boende
och verkande inom H+
området medvetandegöras
om stadens visioner om det
hållbara och balanserade
Helsingborg.

Stadsbyggnadsnä
mnden

2017

Inom H+ området anläggs RECO LAB, vilket
består av tre delar: testbädd,
utvecklingsanläggning och ett
aktivitetscenter – ”showroom”. I
aktivitetscentret ska kunskap om cirkulär
flödesanvändning spridas, genom
exempelvis utställningar och utbildningar.

Inom H+ området anläggs RECO LAB, vilket
består av tre delar: testbädd,
utvecklingsanläggning och ett
aktivitetscenter – ”showroom”. I
aktivitetscentret ska kunskap om cirkulär
flödesanvändning spridas, genom
exempelvis utställningar och utbildningar.

1.
Förebyggan
de av avfall

Ta fram nya nyckeltal och
utveckla avfallsstatistiken
för förebyggande av avfall.

NSR

2017

Vi har under 2019 fortsatt att föra statistik
över villor och grovavfall för att kunna se
en trend. Under 2019 har en trendlinje
tagits fram över villornas avfallsmängder.

Vi har under 2020 fortsatt att föra statistik
över villor och grovavfall för att kunna se
en trend. Detta förs in i trendlinjen.

1.
Förebyggan
de av avfall

Utbildningsinsatser om
avfallsminimering och
återbruk ska genomföras
för personal på
återvinningscentralen.

NSR

2017

Genomförd

Genomförd

Syftet är att kunna vägleda
kommuninvånare till att
lämna mindre som
restavfall och mer som
återbruk.
Flytta grovavfallet uppåt i
avfallstrappan. Utredningar
behövs för att hitta nya
lösningar gällande till
exempel intern hantering
av grovavfall på NSR, mobilt
återbruk eller återbruk på
strategiska platser i staden.

NSR

1.
Förebyggan
de av avfall

Utred möjligheter för att få
mer av det inkommande
avfallet till
återvinningscentralen att gå
till Återbruket. I första hand
det avfall som prioriterats i
det nationella
avfallsförebyggande
programmet (textil, el och
bygg- och rivningsavfall).

NSR

2018

Beslut att återvinningscentralerna inte tar
emot säckar från 1 januari 2020.
Informationsinsatser kring detta under
hösten 2019.

Tar inte emot säckar med blandat material
på återvinningscentralerna.

1.
Förebyggan
de av avfall

Ta fram underlag för
avfallsmängder och typ av
verksamhetsavfall ur

NSR

2019

Ej genomförd

Ej genomförd

1.
Förebyggan
de av avfall

2017

En beställning på projekt kom maj 2019
från ledningsgruppen med syfte att minska
energiåtervinningen genom att lyfta
avfallet uppåt i avfallstrappan. Detta är en
fortsättning på det arbeta som gjorts
tidigare.

Under 2020 har återvinningscentralerna
inte tagit emot säckar med blandat
material vilket har lett till att mängden
avfall som går till energiåtetervinning har
minskat med 40 %.
Återbygget har öppnat på
återvinningscentralerna där kunderna kan
ställa överblivet byggmaterial och sedan
kan någon annan ta det om.

regionalt perspektiv för
Skåne nordväst.
1.
Förebyggan
de av avfall

Projekt genomförs för att
förebygga uppkomsten av
avfall. Syftet är att skapa
beteendeförändring hos
boende och verksamma i
Helsingborg.
(Förtydligande:
Sopsamarbete Skåne
Nordväst har beslutat att
kommunerna ska ansvara
för att uppnå
beteendeförändring i
arbetet med att förebygga
uppkomsten av avfall).

Stadsbyggnadsnä
mnden

Löpande
2016-2020

Genom beteendepåverkan, dialog och
undervisning arbetar miljöverkstaden
systematiskt för ökade kunskap och
förståelse för att minska miljöpåverkan. En
viktig del är att föregå med gott exempel
och visa vad Helsingborgs stad gör för en
hållbar utveckling. Exempel på aktiviteter
är:
Löpande under 2018 genomfördes
programmet ”Sopor i retur” för årskurs 3”
samt Avfall och energi” för årskurs 8 och 9
Båda programmen har fokus på
förebyggande av avfall med kunskap om
kretsloppet, sortering och minska
mängden avfall genom att återanvända
och återvinna utifrån Globala målet nr. 12:
”Hållbar konsumtion och produktion”.
Besök på NSR och Filbornaverket (åk 8-9)
Gör om – gör nytt- gör bättre för åk 3.
Interaktiv utställning om material, kläder
och mat påverkar vår miljö och hur vi kan
begränsa denna påverkan. Årets tema var
minimering.
Livsviktigt vatten, ett program för åk 5.
Kunskap om vattnets betydelse och
kretslopp samt miljöproblem kring vatten.

Genom beteendepåverkan, dialog och
undervisning arbetar miljöverkstaden
systematiskt för ökade kunskap och
förståelse för att minska miljöpåverkan. En
viktig del är att föregå med gott exempel
och visa vad Helsingborgs stad gör för en
hållbar utveckling.
Exempel på aktiviteter för elever under
läsåret 19/20 är:
Programmen ”Sopor i retur” för årskurs 3”
samt Avfall och energi” för årskurs 8 och 9.
Båda programmen har fokus på
förebyggande av avfall med kunskap om
kretsloppet, sortering och minska
mängden avfall genom att återanvända
och återvinna utifrån Globala målet nr. 12:
”Hållbar konsumtion och produktion”. I
Programmet för åk 3 deltog 2128 elever
och för åk 8-9 deltog 1164 elever. På grund
av coronapandemin var deltagandet lägre
än vanligt.
Februari 2020 gjordes en återbruksvecka
med workshops för åk 3 som besöktes av 9
klasser och inkluderade öppet hus för
allmänheten.

Vattenresan är en del i programmet med
besök bl. a på Örbyverket.
Klimatsmart för åk 7. Program som bidrar
till insikt om klimatpåverkan i det dagliga
livet och hur man kan påverka detta.

Livsviktigt vatten, ett program för åk 5.
Kunskap om vattnets betydelse och
kretslopp samt miljöproblem kring vatten
med besök bl. a på Örbyverket. I
programmet deltog 1684 elever under
läsåret.

Miljöverkstaden deltar i projektet
SmartMatHbg. Inom projektet är
miljöverkstaden delaktiga i nätverk för
pedagoger och måltidspersonal med syftet
att minska matsvinnet och öka andelen
klimatsmart mat. I projektet byggs en
Matverkstad upp på Habiteum och tankar
finns att undervisa skolbarn om
matlagning utan matsvinn, men
målsättningen är att även andra ska kunna
ta del av Matverkstaden

Klimatsmart för åk 7. Digitalt program som
bidrar till insikt om klimatpåverkan i det
dagliga livet och hur man kan påverka
detta. Under 2020 har 2 klasser fått
klimatworkshops kopplat till programmet
och en fortbildning för lärare planerades
men fick ställas in pga coronapandemin.

Återbruksverkstad – återanvända möbler
från vår verksamhet, renovera dem för att
återanvändas i verksamheten.

Tre träffar för plastsmarta arbetsplatser
för att minska uppkomst av plastavfall,
nätverk för Måltidspedagogiskt om hur vi
minska matsvinn och ett tiotal
matverkstäder med utematlagning där
moment om matsvinn ingår.

Flera workshops har arrangerats för vuxna.
Bland annat

Ett event om hållbart mode med tips på
hur man handlar mer secondhand har
genomförts för allmänheten.

1.
Förebyggan
de av avfall

Helsingborgs stad och NSR
deltar aktivt i
sopsamarbetet Skåne
Nordväst.

NSR

Löpande
2016-2020

Skitlite avslutat
Miljönär-märkning fortsätter och länge
leve prylen sidan används och drivs av NSR

Skitlite avslutat
Miljönär-märkning fortsätter och länge
leve prylen sidan är en del av NSR:s
hemsida och drivs av NSR.

1.
Förebyggan
de av avfall

Staden ska arbeta aktivt
med masshantering för att i
största möjliga mån
återanvända massor inom
närliggande område eller i
andra projekt.

Stadsbyggnadsnä
mnden

Löpande
2016-2020

Stadbyggnadsförvaltningen strävar alltid
efter att återanvända så mycket massor
som möjligt inom befintligt projekt, för att
minimera mängden massor som går till
deponi men även för att minska antalet
transporter. I projekten undersöks även
möjligheten över att ta emot och använda
massor från närliggande projekt.

Stadbyggnadsförvaltningen strävar alltid
efter att återanvända så mycket massor
som möjligt inom befintligt projekt, för att
minimera mängden massor som går till
deponi men även för att minska antalet
transporter. I projekten undersöks även
möjligheten över att ta emot och använda
massor från närliggande projekt.

1.
Förebyggan
de av avfall

Förvaltningarna och
bolagen i Helsingborgs stad
förväntas att, utifrån sina
uppdrag, i sin verksamhet
arbeta med att förebygga
uppkomsten av avfall och
återanvända saker och
material.

Miljönämnden

Löpande
2016-2020

Ett exempel är arbetet med strategiska
matgrupper för att förebygga matsvinn.

Under 2020 har vi dragit igång ”Det
hållbara köket”. Två kök från SFF och fyra
från VOF deltar i att minska användningen
av plast – särskilt engångsmaterial.
Projekten syftar dels till att minska
uppkomsten av onödig plast (onödigt
avfall) och byta till flergångsmaterial, men
också till att ersätta med bättre plast i de
fall plast är oundvikligt. Om plasten kan
återvinnas ska plasten vara lämplig för
återvinning, om den måste brännas är
biomaterial att föredra.

Internt på miljöförvaltningen arbetar vi
med att minska uppkomsten av avfall. På
flertalet kontorsrum har vi tagit bort
papperskorgar för att på så sätt minska
användningen av plastpåsar. Inom ramen
för stadens miljöarbete har vi dragit igång
Plastsmart arbetsplats som går ut på att
minimera plastavfall. Vi har återanvänt och

uppcyklat möbler i ett rum med fem
arbetsplatser.

1.
Förebyggan
de av avfall

Säkerställ och utveckla
uppföljning av kvalitets- och
resurshushållningskrav i
ramavtal för att minska
mängden avfall. Till
exempel genom
samordning och utbildning
av beställare i staden.

Miljönämnden
Inköpsenheten,
SLF (2017)

Löpande
2016-2020

Inköpsenheten har utvecklat en malltext
för kravställan på entreprenörer om
avfallshantering. Malltexten finns att
hämta på Inköpsenhetens sida på
intranätet och kan användas av alla
upphandlande verksamheter i koncernen.
Inköpsenheten koordinerar en
arbetsgrupp för hållbarhetskrav bestående
av representanter från de upphandlade
verksamheterna och bolagen, som har
varit delaktig i framtagandet av
malltexten. I arbetsgruppen sker även
allmänt utbyte av erfarenheter och
kompetens.
Vidare är resurshantering en aspekt som
beaktas i de flesta upphandlingar, i och
med att avfall och cirkulär ekonomi är ett
av enhetens fokusområden, och krav
anpassas efter tjänsten eller föremålen
som ska upphandlas. Till exempel finns
krav på vår logistikpartner att se till att
stadens använda it-produkter blir
rekonditionerade och återanvända eller
återvunna. Staden får av logistikpartnern
uppföljning på miljöbesparingar kopplade
till återbruk och återvinning av de
inlämnade it-produkterna. När beställare

ber om råd vid möbelköp är en regel att de
i första hand informeras om och hänvisas
till Återbruket.
I projekten Plastsmart Arbetsplats & Det
Hållbara Köket deltar inköp och bidrar
med stöd i form av inköpsstatistik och
information om hållbara produkter på
avtal.
1.
Förebyggan
de av avfall

Matsvinnsmätningar
genomförs i stadens
verksamheter, till exempel
inom skol- och
fritidsförvaltningen och
vård- och
omsorgsförvaltningen
(Helsingborgs stad deltar i
samverkansgruppen för
minskat matsvinn SaMMa).

Skol- och
fritidsnämnden
Vård- och
omsorgsnämnden

Löpande
2016-2020

Vård- och omsorgsförvaltningen har gjort
fler mätningar på stadens vårdboenden
utan att nå några konkreta resultat. Ett
problem är att maten ofta inte tillagas på
plats utan körs in från andra kök. Detta
påverkar hanteringen och det blir svårare
att ta tillvara den mat som inte äts upp. Ett
annat är problem med själva mätningen av
matavfallet. Matavfallet har redovisats i
olika enheter vilket gjort det svårt att
räkna ut hur stort det faktiska matsvinnet
är.
Vård- och omsorgsnämnden gav hösten
2019 vård- och omsorgsförvaltningen i
uppdrag att göra nya försök att minska
matsvinnen på stadens vårdboenden.
Arbetet kommer starta under våren 2020.
Förvaltningen kommer även ta hjälp av en
student från Lunds universitet som ska
undersöka varför förvaltningen

Inga mätningar gjordes under 2020 på
stadens vårdboenden. Vi tog i slutet av
året del av den nämnda studentens
arbete, där det fastslogs att matsvinn
kunde/borde minska (men inga av de
förslag som studenten gav är
genomförbara enligt rutiner och
livsmedelslagen), samt förslag på att
minska användningen av engångsmaterial.
Pandemin har dock gjort det svårt att
genomföra i praktiken. Sedan januari 21
finns en projektanställd s.k. ”svinnovatör”
på plats som under 6 månader aktivt ska
arbeta med konkreta lösningar på att
minska vårt matsvinn, samt väcka liv i
begreppet ”miljöombud” på våra
vårdboenden.
Under hösten 2020 startades även
projektet ”Det hållbara köket” upp mha
miljösamordnare på MF. Våra 4
tillagningskök inom VOF är representerade
i projektet, som syftar till att minska

fortfarande har förhållandevis stor andel
matsvinn.
Under 2019 minskade Skol- och
fritidsförvaltningen sitt totala matsvinn
med 9 gram per ätande, från 54 gram 2018
till 45 gram, och har 7,5 gram kvar till att
nå målet om en halvering jämfört med
2017 då svinnet låg på 75 gram per
ätande. Av det totala matsvinnet står
tallrikssvinnet för 50%, serveringssvinnet
för 40% och kökssvinnet för 10%.
Serveringssvinnet i grund- och
gymnasieskolorna har minskat med 24%,
kökssvinnet med 14% och tallrikssvinnet
med 13%. De dagliga svinnmätningarna
ger Måltidsservice ett större
beslutsunderlag och med mer data börjar
vi successivt kunna lära oss mer om vilka
faktorer som skapar vilket svinn. I och med
det närmar vi oss en möjlighet att inte
bara ta hand om svinnet i efterhand utan
också börja planera bort det i förväg. Hos
förskolorna registreras svinnet inte i
samma omfattning vilket gör det svårt att
se mönster och sätta in åtgärder. Något
som dock blivit tydligt under 2019 är att
serveringssvinnet blir stort hos
mottagningsköken, något som motiverat
justeringar ibland annat hur svinnet

andelen plast i köken; både
engångsmaterial och plastkärl. Projektet
fortsätter under 2021.
Skol- och fritidsförvaltningens har under
2020 fortsatt sitt arbete för att minska
matsvinnet i skolor och förskolor. Den
centrala måltidsorganisationen
Måltidsservice hade under året ett
genomsnittligt matsvinn på 37 gram per
ätande. Snittet för alla inregistrerade
mätningar för 2020 är 39 gram per ätande.
Under året har tallrikssvinnet fortsatt varit
den största andelen av det totala
matsvinnet och därefter kommer
serveringssvinnet.
Det innebär att vi fortsatt måste arbeta
med elevernas beteende kring att slänga
mat.

kommuniceras mellan tillagande kök och
mottagande förskola.

1.
Förebyggan
de av avfall

NSR verkar för att bytesrum
inrättas i
flerfamiljsfastigheter i
Helsingborg.

NSR

Löpande
2016-2020

Under 2019 har ett projekt startat kring
återbruk och lyfta det i avfallstrappan.
Fortsätter 2020.

Återbruksprojektet under 2020 har arbetat
mot att få mer av grovavfallet till återbruk
genom utbildning till chaufförerna som
hämtar återbruk.

1.
Förebyggan
de av avfall

Möbler och andra
inventarier repareras och
återanvänds inom
Helsingborgs stads
organisation genom
Återbruket.

Skol- och
fritidsnämnden

Löpande
2016-2020

Återbrukets verksamhet har fortgått och
ett stort antal kontorsmöbler, skolmöbler
och vitvaror har bytt ägare och fått nytt liv
efter att de passerat Återbruket.

Återbruket har under år 2020 fortsatt sin
verksamhet och förmedlat en stor mängd
inventarier. Personalen på Återbruket har
bestått av arbetsledning från
Arbetsmarknadsförvaltningen och
deltagare som arbetstränar i
verksamheten. På så sätt har
verksamheten bemannats på ett mycket
kostnadseffektivt sätt. Deltagarna har
stora möjligheter att ta egna initiativ och
arbeta med olika återbruksidéer som
kanske kan utvecklas till framtida
yrkesuppgifter.

Under slutet av året har
arbetsmarknadsförvaltningen blivit en
viktig del av Återbrukets arbete som nu är
ett samarbete mellan tre förvaltningar:
fastighetsförvaltningen, skol- och
fritidsförvaltningen och
arbetsmarknadsförvaltningen.
Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för
den dagliga driften av Återbruket och har
öppet för besök några dagar i veckan. De
tar emot möbler, testar dem och ser till att
de är i bra skick.
Möblerna förmedlas i första hand i
befintligt skick. Vid behov målas eller kläs
de om och i sista hand skapas något nått
nytt av materialet. Detta göras både på

Under året har Återbruket fått två nya
avdelningar. En avdelning förmedlar lekoch fritidsmaterial som kommer från NSR:s
återvinningscentral i Helsingborg. Här har
skolor och förskolor kostnadsfritt kunnat
hämta bland annat bollar, skridskor,
bandyklubbor, leksaker eller spel.

återbruket och på Retur & Textil, en av
Arbetsmarknadsförvaltningens andra
arbetsplatser.

Den andra nyöppnade avdelningen går
under namnet Materialbanken. Här har en
bank av skapandematerial samlats in från
olika företag i Helsingborg. Materialet ses
bara som avfall av företagen men kan
användas att bygga med eller skapa av
såväl ute som inne på våra skolor och
förskolor.
Coronapandemin har försvårat för
verksamheten och öppettiderna för
Återbruket har fått justeras beroende på
smittspridning och restriktioner.

1.
Förebyggan
de av avfall

Verksamheter i
Helsingborgs stad som
uppfyller för miljönärmärkning ska erbjudas
detta.

NSR

Löpande
2016-2020

Genomförs kontinuerligt

Genomförs kontinuerligt. 2020 var 60 st
verksamheter i NRS regionen
miljönärmärkta.
https://xn--miljnr-fua6l.se/

2.
Materialåte
rvinning

En utredning ska
genomföras av
grovavfallshanteringen för
att få en större mängd att
materialåtervinnas.

NSR

2016

Plockanalys genomförd 2018. Fått
beställning på projekt kring återbruk under
2019 och kommer fortsätta under 2020.

Under 2020 har återvinningscentralerna
inte tagit emot säckar med blandat
material vilket har lett till att mängden
avfall som går till energiåttervinning har
minskat med 40 %.

2.
Materialåte
rvinning

Informationsmaterial om
materialåtervinning ska
utvecklas och
målgruppsanpassas.

NSR

2016

Genomförd. Nu arbetar vi med att sprida
information i olika forum/nätverk.

Genomförd. Nu arbetar vi med att sprida
information i olika forum/nätverk.

2.
Materialåte
rvinning

En utredning genomförs
kring insamlingen av
fettavfall från hushållen.
Syftet är att få mer
fettavfall från hushållen att
gå till materialåtervinning.

NSR

2016

Test med nivåmätare på fettunnor hos
restauranger.
Privatpersoner har nu möjlighet att lämna
fettavfall på återvinningscentralen.

Projektet har fortsatt under 2020 och en
sammanställning av resultat ska göras men
har blivit framflyttad på grund av
pandemin.

2.
Materialåte
rvinning

Utredning av nya
återvinningsmetoder för
det restavfall som kommer
in på återvinningscentralen.

NSR

2017

En beställning på projekt kom maj 2019
från ledningsgruppen med syfte att minska
energiåtervinningen genom att lyfta
avfallet uppåt i avfallstrappan.

Från fösta januari 2020 tar inte NSRs
återvinningscentraler emot säckar med
blandat material vilket har medfört att
mängden avfall som går till
energiåtervinning har mer än halverats

2.
Materialåte
rvinning

En utredning ska
genomföras för att hitta
alternativ för ökad
insamling och
materialåtervinning av
textilier i Helsingborg.

NSR

2017

En beställning på projekt kom maj 2019
från ledningsgruppen med syfte att minska
energiåtervinningen genom att lyfta
avfallet uppåt i avfallstrappan. Utifrån
plockanalyser kan vi se att det finns
mycket textiler i restavfallet.

Från och med 1 januari 2020 tar
återvinningscentralerna inte emot säckar
med blandat materia vilket har lett till att
det inte hamnar textilier i det brännbara.
Textilinsamlingen har ökat med 76 ton
under 2020 jämfört med 2019.

2.
Materialåte
rvinning

Nyckeltal och statistik tas
fram för insamling och
återvinning av plast och
plastförpackningar.

NSR

2017

Alla plastförpackningar vi får samlar in
lämnar vi till återvinning via TMR. 2019
samlade vi in 3031,4 ton
plastförpackningar.

Alla plastförpackningar vi får samlar in
lämnar vi till återvinning via TMR. 2020
samlade vi in 3407 ton plastförpackningar.

2.
Materialåte
rvinning

Införande av
insamlingssystem för
materialåtervinning av
grovavfall i plast på
återvinningscentralen.

NSR

2017

Under hösten 2019 har arbete med att
hitta mottagare av övrig hårdplast från
återvinningscentralerna. Detta kommer
skickas till van Verden med en
återvinningsgrad på 70–75 %. Övrig plast
samlades inte in till materialåtervinning.

En ny fraktion på återvinningscentralerna
är övrig hårdplast och detta skickas till van
Verden för återvinning. Kommunplast
återvinner vi via Wan Werven. Under 2020
skickade vi 1243 ton (plast som kommit in
på återvinningscentralerna och är både
verksamhetsavfall och kommunalt avfall).

2.
Materialåte
rvinning

Ett utredningsprojekt
genomförs kring hur
återvinning av fosfor som
kommer in från fosforfällor
som renar avloppsvatten
ska gå till. Projektet
genomförs i samverkan
med Miljöförvaltningen.

NSR

2018

För dialog med möjliga aktörer för
återvinning av fosfor.

Under 2020 har ett projekt påbörjats för
att se hur vi kan hantera externslammet
genom att inte lämna det till
reningsverken.

2.
Materialåte
rvinning

Ett projekt genomförs för
att få en ökad utsortering
av trädgårdsavfall från
restavfallet.

NSR

2018

Ej genomförd

Ej genomförd

2.
Materialåte
rvinning

Ett målgruppsanpassat
projekt genomförs för att
öka utsortering av
återvinningsmaterial från
restavfallet.

NSR

2018

Förberedelser inför töm säcken har pågått
under hösten där invånarna har fått
information om projektet som startar 1
januari 2020.

Från och med 1 januari 2020 tar
återvinningscentralerna inte emot säckar
med blandat materia vilket har lett till att
mer material sorteras ut.

2.
Materialåte
rvinning

En utredning ska
genomföras för att hitta
alternativ för bättre
insamlingssystemen av
matavfall för restauranger,
butiker och storkök.

NSR

2018

Genomförd

Genomförd

2.
Materialåte
rvinning

Projekt genomförs för att
förbättra
mjukplastinsamlingen på
flerfamiljsfastigheter.

NSR

2018

Väntar på vad som händer med nya
producentansvaret.

Väntar på vad som händer med nya
producentansvaret.

2.
Materialåte
rvinning

Tillsynsprojekt när det
gäller utsortering av
företagarnas matavfall.
Inriktning sker på
livsmedelsföretag och
livsmedelsbutiker

Miljönämnden

2018

Genomförd

Genomförd

2.
Materialåte
rvinning

Helsingborgs stad verkar för
att företagare ökar sin
utsortering av material till
materialåtervinning.

Miljönämnden

2018

Genomförd

Genomförd

2.
Materialåte
rvinning

Tillsynsprojekt av bygg- och
rivningsarbetsplatser

Miljönämnden

2019

Genomfört projekt avseende bygg- och
rivningsavfall.

Genomfört projekt avseende bygg- och
rivningsavfall.

2.
Materialåte
rvinning

Undersöka möjligheterna
och verka för att inert
material sorteras ut,
antingen vid källan eller
maskinellt, innan avfall
lämnas till förbränning för
att öka återvinning och
minska deponering.

NSR
Öresundskraft

2019

Utsorterad mängd är den samma som
föregående år. Öresundskraft har fortsatt
dialog med NSR om hur vi skall öka
mängden utsorterad andel.

Från och med 1 januari 2020 tar
återvinningscentralerna inte emot säckar
med blandat materia vilket har lett till att
mer material sorteras ut.

Staden arbetar för att
utveckla möjligheten till
källsortering på allmänna
platser.

Stadsbyggnadsnä
mnden

2.
Materialåte
rvinning

Förberett med information kring töm
säcken. Till 1 januari 2020 försvinner ej
sorterbart på återvinningscentralen så allt
kan sorteras.
Löpande
2016-2020

Arbetet med källsortering fortskrider, i
samarbete med NSR. Kontinuerligt arbete
för att finna en optimalare lösning och
placering för våra källsorteringsmoduler.
Symbolvärdet är högt och vi arbetar vidare

Symbolvärdet är fortsatt högt och även om
vi inte gjort några stora framgångar i form
av att samla in mer sorterat skräp upplever
vi att källsorteringsmodulerna fyller en

för att få till en högre sorteringsgrad på
allmänna platser.

viktig funktion. Arbetet med att hitta mer
optimal lösning och placering fortskrider.
2020 har vi bytt ut klistermärken med
sorteringsanvisningar till att vara av
samma utformning som källsortering i
hemmen är. Detta för att skapa en
igenkänning för våra invånare.

2.
Materialåte
rvinning

Stadsutvecklingsprojekt
som till exempel H+ och
DrottningH fungerar som
pilotområde för att utveckla
avfallshanteringen och
beteende kring
källsortering.

NSR

Löpande
2016-2020

Projektet Resursens hus handlar om att
utveckla och testa idékoncept som främjar
utvecklingen av cirkulär ekonomi, både
praktiskt och i styrmodeller. Resursens hus
är arbetsnamnet på en
plats/yta(fysiskt/digitalt) i ett
bostadsområde som innehåller en mindre
återvinningsstation och olika service- och
leveranstjänster (service; delning,
uthyrning, återbruksverkstad, tvätt, gym
och e-handelstjänster mm.

Resursens hus är ett
konceptutvecklingsprojekt som sätter
återbruk och ett cirkulärt synsätt i fokus.
De övergripande målen är att bana väg för
en cirkulär ekonomi med ett minimum av
avfall. Bakom projektet står Helsingborg
stad som i samarbete med NSR
(Nordvästra Skånes Renhållnings AB) och
andra aktörer ska utveckla ett koncept
tillsammans med de boende i
Oceanhamnen kring frågor som rör
resurser.
Resursens hus ska bli en plats för en rad
olika aktiviteter. En knutpunkt där
människor lämnar in saker som kan gå till
återbruk och materialåtervinning, och en
utlämningsplats från e-handel och
matkassar som levereras till området. Vad
resursens hus fylls med bestäms
tillsammans med de boende. Det är helt
enkelt deras behov som styr
utformningen.

I slutänden handlar det inte bara om att
minska avfall utan om att förebygga avfall
genom att dela, låna, byta – här kommer
även renovering, reparation och
uppgradering in i bilden. Att låta olika
typer av tjänster som städ, snickeri och
trädgårdsarbete ersätta produkter är ett
annat sätt att minska konsumtionen. Detta
är viktiga byggstenar i ett resurssnålt
samhälle. Konceptet passar extra bra i
Oceanhamnen har ett världsunikt
avloppssorteringssystem genom ”tre rör
ut”. När matavfallet är omhändertaget
finns endast det torra avfallet kvar. Det blir
enklare att källsortera och det blir mindre
restavfall kvar.
Men det är inte alltid så lätt att ändra
invanda mönster och ställa om.
Oceanhamnen ska inte bara vara pionjär
på området utan även folkbildare. Här ska
människor kunna samlas för att diskutera
och lära hur en omställning kan leda till
bättre livskvalitet och god hälsa. En plats
för nytänkande och kunskap.
Resursens hus är också en del av det
treåriga EU-projektet Interreg CIRC North
Sea Region där Sverige, Norge, Danmark,
Nederländerna, Tyskland och Belgien ska
samverka, byta erfarenheter och kunskap
för hur samhället ska kunna ställa om till
en cirkulär ekonomi. I en rad pilotprojekt
och med en mängd aktiviteter ska en
europeisk kunskapsbas byggas.

Förvaltningarna och
bolagen i Helsingborgs stad
förväntas att, utifrån sina
uppdrag, i sin verksamhet
arbeta med källsortering av
det avfall som uppstår. Det
finns en webbaserad
utbildning om avfall via
Avfall Sverige som
avfallsansvarig personal bör
gå.

Miljönämnden

2.
Materialåte
rvinning

Avfallstaxan ska revideras
regelbundet och miljöstyras
i största möjliga mån för att
skapa incitament för ökad
materialåtervinning.

NSR

Löpande
2016-2020

Taxa miljöstyrd

Taxa miljöstyrd

2.
Materialåte
rvinning

Helsingborgshem driver
områdesanpassade projekt
för att öka utsorteringen av
rent matavfall och
producentmaterial från
flerfamiljsfastigheter.

Helsingborgshem

Löpande
2016-2020

Helsingborgshem har bjudit in NSR till flera
dialogtillfällen om hur bolaget kan bidra till
regionens nya avfallsplan samt om
utmaningar och möjligheter för
Helsingborgshem som input till egen
avfallsplan

Helsingborgshem har avfallsstrategi och
avfallsplan med förbättringsåtgärder. Vissa
åtgärder har genomförts under 2020 och
andra löper vidare 2021 och framåt.

2.
Materialåte
rvinning

Löpande
2016-2020

Källsorterar allt avfall som är möjligt. Vi ser
över mer optimal lösning och placering för
våra källsorteringsmoduler.

Inom ramen för ”Det hållbara köket” ser
deltagande kök över sin sortering av avfall
och förbättrar vid behov. Arbetet löper
vidare över 2021.
Vi har skickat ut information via ett
nyhetsbrev om nya regler kring
hanteringen av farligt avfall till
verksamheter i Helsingborg. Tillsammans
med skol- och fritidsförvaltningen har vi
gått igenom hur SFF ska rapportera farligt
avfall.

Helsingborgshem har tagit fram
avfallsstrategi, mål och handlingsplan för
Helsingborgshem
2.
Materialåte
rvinning

Samarbetet stärks mellan
Helsingborgshem och NSR
genom samordnare insatser
och projekt för att utveckla

Helsingborgshem
NSR

Löpande
2016-2020

Helsingborgshem har bjudit in NSR till flera
dialogtillfällen om hur bolaget kan bidra till
nya avfallsplanen och utmaningar och
möjligheter för Helsingborgshem

Helsingborgshem har bjudit in NSR till flera
dialogtillfällen för att samverka i

och effektivisera
avfallshanteringen.

genomförande av Helsingborgshems
avfallsplan och andra initiativ.

Verka för att
matavfallskvarnar till tank
installeras i
flerfamiljshushåll och
verksamheter där detta är
ett lämpligt alternativ.

NSR

2.
Materialåte
rvinning

Påverka
förpackningsindustrin
genom uppströmsarbete
och forum för dialog. Syftet
är att minska
förpackningsmängderna
och att förpackningar
utformas för
materialåtervinning.

NSR

3. Avgifta
kretsloppen

En utredning ska
genomföras av
insamlingssystem för farligt
avfall från villahushåll för
att ta reda på vilket sätt
som är lämpligast för
insamling av farligt avfall.

NSR

2.
Materialåte
rvinning

Matavfallskvarnar kommer införas i H+
men de är inte kopplade till tank.

Helsingborgshem har också fått stöd från
NSR genom rådgivning om optimering av
avfallslösningar på specifika platser.
Matavfallskvarnar kommer införas i H+
men de är inte kopplade till tank.

Faktablad togs fram 2017

Faktablad togs fram 2017

Löpande
2016-2020

Inga riktade insatser 2019

Inga riktade insatser 2020

2016

Utredning gjordes under 2018 vilket ledde
fram till beslutet att ta bort röd box i de
andra kommunerna och inte införa det i
Helsingborg.

Utredning gjordes under 2018 vilket ledde
fram till beslutet att ta bort röd box i de
andra kommunerna och inte införa det i
Helsingborg.

Löpande
2016-2020

3. Avgifta
kretsloppen

Nya metoder ska tas fram
för att mäta mängden
elavfall och farligt avfall i
restavfall.

NSR

2016

Ej genomförd

Ej genomförd

3. Avgifta
kretsloppen

En målgruppsanpassad
kampanj gällande farligt
avfall och elavfall
genomförs riktad mot
hushållen.

NSR

2017

Information i kundbladen 4 gånger om
året var invånarna kan lämna farligt avfall
och elavfall (i Samlarna)

Information i kundbladen 4 gånger om
året var invånarna kan lämna farligt avfall
och elavfall (i Samlarna)

3. Avgifta
kretsloppen

Statistiskt underlag och
lämpliga nyckeltal tas fram
för att mäta delmål för
nedskräpning.

Stadsbyggnadsnä
mnden

2017

Nedskräpningsmätning enligt Håll-Sverige
rents metod med 200 punkter har utförts
2019 och 2020. Dessutom har hot-spot
mätning vid hårt nedskräpade områden
utförts och efter en renhållningskampanj
gjordes en uppföljande mätning.

3. Avgifta
kretsloppen

Tillsyn i projektform på små
och medelstora
verksamheter angående
hantering av farligt avfall.

Miljönämnden

2017

Nedskräpningsmätning enligt Håll-Sverige
rents metod med 200 punkter har utförts
2019 och fortsätter 2020. Dessutom har
hot-spot mätning vid hårt nedskräpade
områden utförts och efter en
renhållningskampanj gjordes en
uppföljande mätning.
Genomförd

3. Avgifta
kretsloppen

Inventera resterande ej
klassade gamla deponier.

NSR

2018

Genomförd

Genomförd

3. Avgifta
kretsloppen

Utsättning av fler skåp för
insamling av elektronik på
strategiska platser i
Helsingborgs stad.

NSR

2018

Under 2019 har vi tittat på mindre
moduler samlare för att kunna placera.

NSR har flyttat en behållare för elektronik
(Samlaren) för att skapa den ska vara mer
lättillgänglig för villakunderna.

Genomförd

3. Avgifta
kretsloppen

Tillsynsprojekt av
transportörer av farligt
avfall

Miljönämnden

2019

3. Avgifta
kretsloppen

Ett projekt genomförs om
marin nedskräpning i
samarbete med NSR och
Stadsbyggnadsförvaltninge
n.

Miljönämnden

2020

Tillsynsprojekt genomfört. Inom
myndighetssamverkan har vi även
tillsammans med polisen stoppat och
kontrollerat avfalls- och
livsmedelstransporter.

Tillsynsprojekt genomfört. Inom
myndighetssamverkan har vi även
tillsammans med polisen stoppat och
kontrollerat avfalls- och
livsmedelstransporter.
Under 2020 har följande specifika
aktiviteter genomförts som har koppling
till marin nedskräpning:
Vi har haft föreläsningar på Nicolaiskolan
om marint skräp vid ett tillfälle.
Vi har haft havsdagarna där bland annat
Nordic ocean watch föreläste om
gräsrotsinitiativ för att minska marint
skräp.
Vi har arbetat vidare med Seabinen som
ForSea var med och sponsrade.
Miljöverkstaden har bla kopplat ett
pedagogiskt upplägg till den för
skolklasserna som själva kan gå ned och
tömma den och redovisa vad som finns i
den.
NSVA har haft ett projekt med
dagvattenbrunnar och här börjar havet.
Följande generella och återkommande
arbete har också bäring på marin
nedskräpning:

Staden ett pedagogiskt projekt som vänder
sig till årskurs 5, kallat -livsviktigt vatten-.
Här deltar ca 90% av stadens 11-åringar.
Programmet innehåller skräpplockardag av
vår kustremsa för samtliga deltagande
elever.
Helsingborg har ett genuint och
genomarbetat attityd- och bettendearbete
mot nedskräpning där diskussionen leder
till handlingskraft hos medborgarna.
Gemensamt med stiftelsen Håll Sverige
rent genomför vi årligen
skräpplockardagar som i vår stad
engagerar ca 1/3- del av Helsingborgarna.
Dessa ca 40000 pers är engagerade genom
skola eller föreningsverksamhet och tar
fokus utifrån sina närområde eller
intressen. Fotbollsklubbar skräpplockar
runt sina anläggningar, Skolorna plockar
längs med sin skolväg och dykklubben
skräpplockar i Öresund. Vi är en kuststad
och många har ett intresse kring vår kust.
Stränderna är populära för
skräpplockaraktiviteter i föreningsdagarna.
För att driva diskussionen har staden ett
attityd- och beteendeförändringsprojekt
mot nedskräpning med namnet I love Hbg.
Stadsbyggnadsförvaltningen är
huvudägare med syfte att vara
förvaltningsöverskridande och har

samarbete med Skol- och
fritidsförvaltning, Miljöförvaltning samt
Socialförvaltning projektet har idag 2
tjänster, en av tjänsterna tar fokus på att
synkronisera medborgarnas intressen med
stadens drift av skräpkorgar, sopsortering
och fysiska behov. Den andra tjänsten
driver dialogen med skolor, föreningar och
företag för att engagera dessa i aktiviteter.
Projektet har en aktivitetsbudget årligen
om ca 2 miljoner kronor.

3. Avgifta
kretsloppen

De upprättade
sluttäckningarna för NSR:s
deponier ska följas och
slutföras enligt tidplan

NSR

Löpande
201062020

Sluttäckningsplanerna följs enligt tidplan

Sluttäckningsplanerna följs enligt tidplan

3. Avgifta
kretsloppen

Projektet I love Hbg drivs
för att minska nedskräpning
i Helsingborg med
målsättningen att bli
Sveriges renaste stad.

Stadsbyggnadsnä
mnden

Löpande
2016-2020

Under 2019 genomfördes kampanjer och
event för att minska nedskräpningen.
Samverkan med föreningar, skolor och
förskolor fortgår och medvetandegraden
ökar. Arbetet med projektet "Ett söder där
alla kan trivas" fortgår, ett projekt där
stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med
att optimera driften och minska
nedskräpningen för att få en ökad
trygghetskänsla.

2020 har samverkan med skolor,
föreningar och förskolor skett i mindre och
inte så omfattande skala på grund av
smittorisken. Aktiviteterna som
genomförts i mindre grupper har alla haft
som mål att minska nedskräpningen och
göra elever, barn och ungdomar medvetna
om nedskräpningsproblematiken.

Projektet Sort-of-fun genomfördes med
fokus på sortering, där bland annat
sorteringstävling genomfördes.

Vi har 2020 tillverkat och placerat ut
städträd på 5 platser i staden. Här har
invånare och besökare kunnat låna
utrustning för att göra en insats för ett
renare Helsingborg. Ett stort antal

Under hela sommaren genomfördes en
kampanj där sommarjobbare arbetade
som ”influensers” med budskap att hålla
staden ren, delade ut fimpbehållare m.m.
Torghandlarna kan numera sortera sitt
matavfall, vilket går till biogas, i container
som kom på plats i december.

helsingborgare har utryckt sig positivt
kring detta.
Under sommaren har föreningar
extrastädat samtliga dagar och målet med
denna städning är i första hand att visa
övriga helsingborgare och besökare att vi
bryr oss om vår stad och att detta då kan
väcka tankar och ansvarstagande i
nedskräpningsfrågan.
Våra Södervärdar som anställdes i slutet av
2019 inom ramen för Älskade söder, har
under 2020 kommit igång ordentligt och
arbetat med att få invånare, verksamheter
och besökare på Söder att ta ett större
eget ansvar för sin närmiljö. Samverkan
med torghandlarna har gett bra utdelning i
form av att torghandlare nu tar ett större
ansvar för det skräp de genererar.

3. Avgifta
kretsloppen

Möjlighet till miljö- och
hälsomässigt säker
användning, exempelvis
behandling och återvinning
av (förorenade) massor, ska
utredas i samband med
anläggnings- samt
sanerings- och
efterbehandlingsprojekt.

Stadsbyggnadsnä
mnden

Löpande
2016-2020

I varje projekt bedöms riskerna med de
massor som ska hanteras, för att hantera
dem på ett miljö- och hälsomässigt säkert
sätt. Målet är att så mycket massor som
möjligt kan ligga kvar för att arbeta så
resurseffektivt som möjligt med miljö och
klimat i fokus.

I varje projekt bedöms riskerna med de
massor som ska hanteras, för att hantera
dem på ett miljö- och hälsomässigt säkert
sätt. Målet är att så mycket massor som
möjligt kan ligga kvar för att arbeta så
resurseffektivt som möjligt med miljö och
klimat i fokus.

Stadsbyggnadsförvaltningen har
ambitionen och strävar efter att finna
alternativ till schaktsanering vid hantering
av förorenade mark. Detta för att reducera
antalet transporter inom våra projekt,

Stadsbyggnadsförvaltningen har
ambitionen och strävar efter att finna
alternativ till schaktsanering vid hantering
av förorenade mark. Detta för att reducera
antalet transporter inom våra projekt,

spara på resurser och samtidigt uppnå en
riskreduktion med avseende på
människors hälsa och miljön. Ett bra
exempel är Triangelskogen där sand lades
ovanpå den förorenade marken istället för
att ta ner skog och schakta bort ur samt
köra bort förorenade massor.

spara på resurser och samtidigt uppnå en
riskreduktion med avseende på
människors hälsa och miljön. Ett bra
exempel är Triangelskogen där sand lades
ovanpå den förorenade marken istället för
att ta ner skog och schakta bort ur samt
köra bort förorenade massor.

4. God
arbetsmiljö

Implementering av
identifikation vid
återvinningscentralen för
att säkerställa att endast
hushållsavfall vägs in.

NSR

2016

12 besök per person har införts.
Företagare betalar för sina besök

12 besök per person har införts.
Företagare betalar för sina besök

4. God
arbetsmiljö

Projekt och utbildning
genomförs för att öka
antalet inrapporterade
tillbud från entreprenören.

NSR

2017

Genomförd

Genomförd

4. God
arbetsmiljö

Arbetsmiljön vid
slamtömning ses över.

NSR

2018

Arbetar kontinuerligt med avvikelserna
som kommer in

Arbetar kontinuerligt med avvikelserna
som kommer in

4. God
arbetsmiljö

Dåliga hämtställen fylls på
den upprättade listan över
dåliga hämtställen.
Fastighetsägare,
insamlingsentreprenör,
kommunen och NSR
samarbetar för att komma
till rätta med problemen.

NSR

Löpande
2016-2020

Arbetas kontinuerligt

Arbetas kontinuerligt

4. God
arbetsmiljö

4. God
arbetsmiljö

4. God
arbetsmiljö

Fastighetsägare och
vägföreningar bjuds årligen
in till möte om avfallsregler
och arbetsmiljö.

Avfallsfrågor förs in i
detaljplanearbetet i ett
tidigt skede. Samarbetet
mellan NSR och detalj- och
bygglovsavdelningen stärks.

Halkolyckor förebyggs varje
år genom att
stadsbyggnadsförvaltningen
och NSR aktivt samarbetar,
kommunicerar och
genomför förebyggande
insatser.

NSR

NSR
Stadsbyggnadsnä
mnden

Löpande
2016-2020

Löpande
2016-2020

NSR deltar på fastighetsträffar och
temadagar. Träffar fastighetsbolagen
kontinuerligt för att se över miljörummen.
NSR bjöd under 2019 in till en
fastighetsägarträff där de fick ta del av
viktig information och vad som är på gång
inom avfallshanteringen.

NSR deltar på fastighetsträffar och
temadagar. Träffar fastighetsbolagen
kontinuerligt för att se över miljörummen.

NSR bjuds in till startmöten för
detaljplaner som är relevanta för NSR, som
större bostadsprojekt.

Detaljplan bjuder in NSR på relevanta
startmöten. I planärenden sker ofta en
dialog med NSR om tillgänglighet och
utrymme för sophantering och vi arbetar
gemensamt fram lösningar. Vi har även
samarbete kring Oceanhamnen.

Bygglovsavdelningen har haft
samverkansmöte med NSR för ökad
förståelse, bland annat om vad som är
bygglovspliktigt och vad bygglov inte kan
hantera som berör renhållningsfrågor.

NSR
Stadsbyggnadsnä
mnden

Löpande
2016-2020

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat
vinterväghållningsrutiner, vilka uppdateras
årligen.
SBF informerar stadens fastighetsägare om
fastighetsägarens ansvar gällande snö och
halkbekämpning, via hemsidan,
annonsering och utskick.
SBF har möjlighet att stödja NSR med
framkomlighet vid halka.

Fastighetsägarträffen 2020 ställdes in på
grund av pandemin. Istället har ett
kundbrev skickats ut till fastighetsägare
med relevant information.

Bygglov har under 2020 inte haft några
särskilda insatser kopplat till NSR utöver
den remisshantering som sker i många av
ärenden.
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat
vinterväghållningsrutiner med
klassificeringar av gatorna, dessa ses över
årligen.
SBF informerar stadens fastighetsägare om
fastighetsägarens ansvar gällande snö och
halkbekämpning, via hemsidan,
annonsering och utskick.
SBF har i enskilda fall möjlighet att stödja
NSR med framkomlighet vid halka.

5. God
service

Säkerställ och utveckla
registrering och uppföljning
av reklamationer och
avvikelser.

NSR

2016

Arbetar efter rutin

Arbetar efter rutin

5. God
service

En utredning ska
genomföras kring
tillgänglighet och
användbarhet för personer
med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga.
Utredningen ska resultera i
en handlingsplan med
åtgärder.

NSR
Vård- och
omsorgsnämnden
Kommunala rådet
för
funktionshinderfr
ågor

2018

Ej genomförd

Ej genomförd

5. God
service

Kundnöjdhetsenkät
genomförs varje år.

NSR

Löpande
2016-2020

Genomförd 2019. Finns under målområde
Människa och miljö i fokus.

Genomförd 2020. Finns under målområde
Människa och miljö i fokus.

5. God
service

NSR deltar i
kommunaktiviteter och
event riktade mot
medborgare för att träffa
kommuninvånare,
informera om
renhållningsverksamheten
och svara på frågor.

NSR

Löpande
2016-2020

Deltagit på boendeträff, olika
områdesevent och fastighetsmässor.

Under 2020 har alla tillställningar ställts in
eller genomförts digitalt. De digitala
eventen har NSR varit med på.

5. God
service

Utredningsprojekt
genomförs med
pilotområden i Helsingborg.
Syftet är att effektivisera
insamlingen av avfall,
utveckla digitala tjänster

NSR

Löpande
2016-2020

Under 2019 har nästan alla miljörum
försetts med digital nyckel. Projektet
beräknas vara klart januari 2020.

Alla miljörum har försetts med en digital
nyckel.

On demand har fortsatt och beslut om att
öka antalet användare i projektet togs

On demand har fortsatt under 2020. Det
är kärl 1, kärl 2 och trädgårdskärlen som är

och kunna utöka
servicenivån.

under 2019. Det bestämdes även att alla
kärl (kärl 1, kärl 2 och trädgårdskärlet) ska
förses med sensorn.
Sensorerna i markbehållarna är
fortfarande aktiva och motverkar onödiga
transporter

försedd med sensorn. Utvärdering av
projektet kommer ske 2021
Sensorerna i markbehållarna är
fortfarande aktiva och motverkar onödiga
transporter

5. God
service

Avfallsråd med NSR och
representanter från till
exempel fastighetsägarna,
villaföreningen,
hyresgästföreningen, LRF
och andra lämpliga
intressenter träffas med
syfte att förbättra stadens
service.

NSR

Löpande
2016-2020

Avfallsplansgrupp startat i samband med
framtagandet av Helsingborg del i den
regionala avfallsplanen.

Avfallsplansgrupp startat i samband med
framtagandet av Helsingborg del i den
regionala avfallsplanen och kommer finnas
kvar under planperioden. Dialogmöte har
skett under året med
fastighetsägarföreningen.

6. Minskad
klimatpåver
kan

Mål på energiförbrukning
vid insamling av
hushållsavfall ska sättas för
samtliga
insamlingsentreprenörer
och egen personal om det
samlas in i egen regi.

NSR

2016

4 570 545 kWh under 2019 (Uträknat
utifrån avfall Sveriges omräkningsfaktorer
för drivmedel och inrapporterad
drivmedelsförbrukning)

4 694 421 kWh under 2020 (Uträknat
utifrån avfall Sveriges omräkningsfaktorer
för drivmedel och inrapporterad
drivmedelsförbrukning)

6. Minskad
klimatpåver
kan

Den upprättade
underhållsplanen för
deponigassystemet på
NSR:s
återvinningsanläggning ska
följas enligt tidplan.

NSR

Löpande
2016-2020

Arbetet med nya deponigasrör påbörjades
för att kunna fånga upp mer gas från
deponin.

Den planerade uppgraderingen av
gasuttagsystemet har färdigställts.
Intrimning och vidare arbete med bättre
nyttjande av gasen pågår.

6. Minskad
klimatpåver
kan

Projekt genomförs med
inventering och förslag på
åtgärder för lager och
upplag på
avfallsanläggningar med
behov av förbättrat
brandskydd genom
upprättande av brandplan
med rutiner. Åtgärden
syftar till att förebygga
avfallsbränder.

Räddningstjänste
n

Löpande
2016-2020

NSR och Räddningstjänsten har ett
samarbetsavtal när det gäller
beredskapsplan kring brand.

NSR och Räddningstjänsten har ett
samarbetsavtal när det gäller
beredskapsplan kring brand.

6. Minskad
klimatpåver
kan

Samverkan för att öka
kunskapen om plast i avfall
samt öka insamling och
återvinning och därmed
minska mängden plast i
restavfall. Syftet är att
minska andelen fossilt
material i allt avfall som
förbränns.

NSR
Öresundskraft

Löpande
2016-2020

Examensarbete genomfördes våren 2019
som undersökte plastflöden från
verksamheter.

Den tematiska arbetsgruppen för plast har
varit vilande under 2020. Öresundskraft
för interna diskussioner på vilket sätt vi ska
kunna arbeta vidare med frågan. Bland
annat har den varit en del i ett internt
utredningsarbete under våren, med
anknytning till projektet Det Robusta
Helsingborg.

Arbeta med avfallslämnare,
mottagare av askor och
andra intressenter för att
minska miljöpåverkan samt
långsiktigt säkra
hanteringen av aska.

Öresundskraft

6. Minskad
klimatpåver
kan

Öresundskraft har startat upp den
tematiska arbetsgruppen för plast som en
del av genomförandet av Klimat- och
energiplanen. Gruppen har haft två möten
och bjöds in till redovisningen av
examensarbetet.
Löpande
2016-2020

Under 2019 har ÖKAB varit aktiva i ett
antal forum där studier och försök gjorts
för att nyttja askorna från
avfallsförbränning till annat än som
täckmaterial på deponier. Ett av projektet
har varit sekundära material som
ballatsråvaror för anläggningsinfrastruktur.
Under året har metallerna sorterats ut från
slaggen.

Under 2020 har ÖKAB varit aktiva i ett
antal forum där studier och försök gjorts
för att nyttja askorna från
avfallsförbränning till annat än som
täckmaterial på deponier. Under året har
metallerna sorterats ut från slaggen.

Åtgärdsplan
Bjuvs kommun

Det finns ett lokalt
måldokument som berör
avfallsområdet i Bjuvs kommun:
- Vision 2030 - Nästa
generation i fokus
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Målområde 1:
Förebygga
resursslöseri
Åtgärd
A. Bjuvs kommun arbetar för att förebygga
avfall i de kommunala verksamheterna.
B. Bjuvs kommun arbetar för att öka återanvändningen i de kommunala verksamheterna.
C. Bjuvs kommun arbetar för att minska
matsvinnet i de kommunala verksamheterna.
D. Uppmuntra och påverka verksamheter (t
ex restauranger, butiker) att arbeta för att
minimera matsvinn.
E. Bjuvs kommun arbetar för att fasa ut produkter tillverkade av fossilbaserade plaster
från kommunala verksamheter.
F. Bjuvs kommun deltar årligen i nätverk
som bildades från tematräffarna, där NSR är
sammankallade.
G. Utbilda tjänstemän och politiker om avfallshantering, genom studiebesök på NSR.

Effektmål
1:1:1 Den totala avfallsmängden per invånare
(exklusive trädgårdsavfall) ska minska med
20 procent till 2024 jämfört med 2017.
1:1:2 Matsvinnet i regionen ska minska
med 50 procent per invånare till 2024
jämfört med 2017.

1:1:3 15 procent av det grov- och textilavfall
som samlas in ska gå till återanvändning till
2024.

1:1:4 Minska mängden plast i restavfallet
med 50 procent till 2024 jämfört med 2017
genom att öka medvetenheten kring användningen av onödiga plastprodukter och bidra till
en hållbar konsumtion.

Aktivitet

2021

Ansvar

T
A. Minimera andelen engångsartiklar, e Tekniska
exempelvis torkpapper och övergå till k förvaltningen
mikrodukar.
n -Fastighetsavdelning
i en, städenheten
s
k Plan och
B. Utveckla material tillsammans
med NSR som skickas med godkända a byggavdelningen
bygglov för att öka utsorteringen av f
ö
bygg- och rivningsavfall.
r
v
C. Kostenheten fortsätter sitt arbete a Vård- och
med att minska matsvinnet. Genom
l omsorgsförvaltninge
exempelvis matsvinnstävling i
t n - kostenheten
skolorn, vågar för matsvinn i
n
verksamheterna, inköp av UV till
i
förråd.
n Söderåsens
D.
g miljöförbund, NSR
e
n
F
a Övergripande
E.
s ansvar:
t Kommunstyrelsens
i förvaltning
gh Planeringsavdelning
F. Nätverka i tematräffar
e Bjuvs
en kommun
Plan och
t -Genomförande:
s Byggavdelningen
Övriga förvaltningar
a -Planeringsavdelnin
v gen
d -Tekniska
G. Utbildningsinsatser på NSR
Bjuvs kommun
e förvaltningen
- Plan och
l
Byggavdelningen
n NSR
-Planeringsavdelnin
i
gen
n
-Tekniska
g Tekniska
H. Minska buller och avgaser på
förvaltningen
e förvaltningen:
skolor, förskolor, äldreboenden och
n Gata/park och
andra offentliga platser genom att
använda batteridrivna småmaskiner , Fastighetsavdelning
s en
och köra elbilar.
t
ä
d
e
n
h
e
t
e
n

1:1:5 Öka antalet miljönär-märkta verksamheter med 15 procent till 2024 jämfört med
2017.

1:2:1 Regionen ska verka för att mängden
avfall från verksamheter ska minska.

1:2:2 3 procent av det material som lämnas
på återvinningscentralerna som inte är hushållsavfall ska gå till återanvändning till 2024.
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Effekt
F
ä
r
r
e
a
n
d
e
l
e
n
g
å
n
g
s
a
r
t
i
k
l
a
r
k
ö
p
s
i
n
o
c
h
f
ö
r
b
r
u
k
a
s

Färre andel
engångsartiklar
köps in och
förbrukas

Ökad sortering
av bygg- och
rivningsmaterial
för att möjligöra
återanvändning.
Mindre
matsvinn.

Ökad kunskap,
samarbete och
lessons learned

Ökad kunskap
och förståelse

Mer attraktiv
utemiljö och
bättre klimat
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Målområde 2:
Från avfall
till resurs
Åtgärd
A. Bjuvs kommun arbetar för en ändamålsenlig sortering och för att öka
källsorteringen på offentliga platser.
B. Bjuvs kommun arbetar för en ändamålsenlig sortering och för att öka
källsorteringen i kommunala verksamheter.
C. Uppmuntra och påverka verksamheter
(t ex restauranger, butiker) att arbeta för
att öka utsorteringen av matavfall, fett,
förpackningar och tidningar.
D. Vid stora evenemang använda NSR:s
evenemangskitt med full sortering för
offentlig plats.

Effektmål

Aktivitet

2021

Ansvar

Effekt

A. Inventera sopkärl på offentliga
platser. Utreda möjligheterna till
fraktionssortering i samarbete med
NSR.

Tekniska
förvaltningen:
Gata/park

Restavfallet
minskar och
återvinningsgra
den ökar.

B. Utreda förutsättningarna för att
införa fullständig källsortering i
kommunala verksamheter i
samarbete med NSR

Övergripande
ansvar:
Kommunstyrelsens
förvaltning
–
Planeringsavdelning
NSR,
Söderåsens
en. I samarbete
med
miljöförbund
tekniska
förvaltningen
Genomförande:
Övriga förvaltningar
Kultur och Fritid
Tekniska
förvaltningen:
Gata/park

Restavfallet
minskar och
återvinningsgra
den ökar.

Kultur och Fritid
Tekniska
förvaltningen:
Gata/Park och
Städenheten

Minska antalet
kemikalier och
reducera
andelen hälsooch miljöfarliga
kemikalier

C.

D. Vid Bjuvsfesten och andra stora
evenemang använda sig av NSR:s
festivalkit som består med full
sortering på offentlig plats.
E. Implementering av
kemikaliehanteringssystem i
verksamheter

2:1:1 Mängden restavfall per invånare ska
minska med 42 procent till 2024 jämfört med
2017.

2:1:2 Återvinningsgraden av insamlat mat
avfall, förpackningar och tidningar ska öka till
2024 jämfört med 2017.

2:1:3 Mängden farligt avfall och elavfall i
restavfallet ska vara 0 procent 2024.

2:1:4 Mängden textilier i restavfallet ska
minska med 40 procent till 2024 jämfört med
2018.

2:1:5 Mängden ej sorterbart på återvinningscentralerna ska minska med 30 procent
per invånare till 2024 jämfört med 2017.

2:1:6 100 procent av externslammet som
samlas in från enskilda avlopp behandlas med
mest lämplig teknik för att främja miljönytta
till 2024.

2:2:1 50 procent av de schaktmassorna,
som NSR hanterar, renas i den grad att de
ska återanvändas eller återvinnas i konstruktions- eller anläggningsändamål till 2024.

2:2:2 Regionen ska verka för att andelen
utsorterat avfall från verksamheterna ska öka
till 2024.

2:2:3 Regionen ska verka för att verksamheternas farliga avfall sorteras ut och omhändertas på bästa sätt.
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Restavfallet
minskar och
återvinningsgra
den ökar.
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Målområde 3:
Förebygga och
begränsa nedskräpning
Åtgärd
A. Mäta nedskräpningen genom NSR:s
kundundersökning, för att kunna följa
utvecklingen, utforma åtgärder och
utvärdera insatser.
B. Bjuvs kommun arbetar för att förebygga och minska nedskräpningen på
offentliga platser.
C. Uppmuntra och påverka kommunens
invånare att minska nedskräpningen på
offentliga platser.
D. Bjuvs kommun ska årligen delta i
nätverket för nedskräpning med syfte
att samordna nedskräpningsåtgärder.

Effektmål
3:1 Nedskräpningen i regionen ska minska
till 2024 från 2019.

3:2 Nedskräpning i regionen ska förebyggas
genom att öka medvetenheten hos kommuninvånarna.

Aktivitet

2021

A. Mäta allmän nedskräpning genom
NSR:s kundundersökning, för att
kunna följa utvecklingen, utforma
åtgärder och utvärdera insatser. I
samarbete med NSR.

B. Inventera gamla och utvärdera
nyinköpta papperskorgar och
hundlatriner på offentliga platser.
Nya färger inom Bjuvs
varumärkeskollektion har används
istället för standardfärger.
C. Vara med i Håll Sverige
Rent-kampanje,r ex
Skräpplockardagarna

Ansvar
Tekniska
förvaltningen:
Gata/Park och
Fastighetsavdelnige
n
NSR
Tekniska
förvaltningen:
Gata/park och
Fastighetsavdelning
en
NSR
Tekniska
förvaltningen:
Gata/park

Effekt
Kunskap om var
nedskräpning
äger rum för att
kunna uforma
åtgärder.

Kunskap om
vilka kärl som
fungerar/inte
fungerar för att
kunna uforma
åtgärder.
Påverka
invånare till att
skräpa ner
mindre på
allmänna
platser och
Ökad
värna kunskap,
om
samarbete
närmiljön och
lessons learned

D. Bjuvs kommun ska årligen delta i
nätverket för nedskräpning med
syfte att samordna
nedskräpningsåtgärder.

Tekniska
förvaltningen:
Gata/park

E. Utöka antalet papperkorgar och
hundlatriner på skolor, förskolor och
andra offentliga platser

Tekniska
förvaltningen:
Gata/park och
Fastighetsavdelning
en

Bättre
förutsättningar
för mindre
nedskräpning

F. Fler resurser till skräpplockning
efter helger på alla skolor och
förskolor. Fokus på de mest utsatta
områdena.

Tekniska
förvaltningen:
Fastighetsavdelning
en

Mer attraktiv
och säker
utemiljö när
skolveckan
börjar.

G. Kartläggning om var det dumpas
byggmaterial, bildäck och grovsopor
på offentliga platser. Polisanmälan
vid grövre fall.

Tekniska
förvaltningen:
Gata/park

Färre
dumpningar av
byggmaterial,
bildäck och
grovsopor.

H. Kartläggning om var det kastas
fimpar på skolor och offentliga
platser.

Tekniska
förvaltningen:
Gata/park och
Fastighetsavdelning
en

Uppmärksamm
a till skolor var
rökning äger
rum på
skolområdet
och närområdet
runt om.
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Målområde 4:
Människa och
miljö i fokus
Åtgärd
A. Bjuvs kommun deltar kontinuerligt på
möten kring schaktmassor i regionen.

Effektmål
4:1 Den totala miljöpåverkan från avfallshanteringen i regionen ska minska till 2024
från 2017.

Aktivitet

2021

A. Delta på möten kring
schaktmasshantering. Utarbeta
rutiner och riktlinjer för hantering av
schaktmassor. Kontnuerlig dialog
med Söderåsens miljöförbund
gällande investeringsprojekt som
B.
Skapande
av av
rekreationsområde
innefattar
flytt
massor. Arbeta för
på
Gunnarstorp av
1:267
där det
återanvändning
schaktmassor
tidigare
har
varit
gruvverksamhet.
inom kommunen i olika
investeringsprojekt.

4:1:1 Fordonen som används av NSR eller på
uppdrag av NSR vid transport av avfallet från
källa till återvinning ska vara 100 procent
fossilbränslefria.

4:1:2 NSR ska upprätta fler platser i regionen för mellanlagring av schaktmassor för att
minska transporterna.

4:1:3 Uttaget av metangas från Filborna
deponin i Helsingborg ska öka till 2024
jämfört med 2017.

4:1:4 Tillverkning och avsättning av biogas
ska öka till 2024.

4:2 Den årliga avfallskostnaden per invånare
ska minska enligt ägardirektivets mål (450
kronor per invånare till 2020).
4:3 Nöjd Kund Index (NKI) för regionen
ska öka enligt ägardirektivets mål (4,4/5
till 2020).
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Ansvar
Övergripande
ansvar:
Kommunstyrelsens
förvaltning
Planeringsavdelning
Övergripande
en, Plan och
ansvar:
byggavdelningen,
Kommunstyrelsens
Tekniska
förvaltning
förvaltningen:
Gata/park och
Planeringsavdelning
Fastighetsavdelning
en,
en Tekniska
förvaltningen:
Gata/park

Effekt
Korrekt
hantering av
schaktmassor
och minska
mängden långa
transporter.
Område för
rekreation.

Åtgärdsplan
Båstads kommun

Det finns två lokala
måldokument som berör
avfallsområdet i Båstads kommun:
- Översiktsplan
- Miljöprogram 2012–2022
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Målområde 1:
Förebygga
resursslöseri
Åtgärd
A. Uppmuntra och påverka invånarna att
förebygga avfall och öka återanvändningen.

Aktivitet

2021

Avd. Hållbar
utveckling/kommuni
kation

Kunskapshöjnin
g/ökat återbruk
och minskad
resursanvändni
ng

B. Vårdprojekt

NSR/Avdelningen
för Hållbar
utveckling/Måltidsv
erksamheten/Vård
och omsorg/
b. LG och kkLG?
Avdelningen för
Hållbar
Utveckling/Teknik
och service/Barn
och Skola

Avfallsminsknin
g och ökad
sortering på
vårdboende

H. Deltar nätverken

NSR/Avdelningen
för hållbar
utveckling/Miljöavd
elningen/Teknik och
Service

Erfarenhetsutb
yte/kunskapshö
jning

J. Införa Hantera. Nya rutiner för att
mäta och minska matsvinnet

Teknik och
Service/måltid

Minska
matsvinn i de
skolor och
förskolor som
valts ut till
projektet

D. Båstads kommun arbetar för att minska
matsvinnet i de kommunala verksamheterna.

D. Matsvinnsprojekt i skolan

E. Uppmuntra och påverka verksamheter (t
ex restauranger, butiker) att arbeta för att
minimera matsvinn.

F. Båstads kommun arbetar för att fasa ut
produkter tillverkade av fossilbaserade plaster från kommunala verksamheter.
G. Utbilda tjänstemän och politiker om avfallshantering, genom studiebesök på NSR.
H. Båstads kommun delta årligen på nätverksträffar som NSR sammankallar. kedjan, även
förlusterna efter skörd.
I. Båstads kommun arbetar kontinuerligt med
intern avfallsgrupp med representanter från
kommunens olika enheter.
J. Båstads kommun arbetar för att minska
matsvinnet i de kommunala verksamheterna,
genom programmet Hantera.

Utbilda tjänstemän och politiker om
avfallshantering genom studiebesök
på NSR.

Båstads kommun deltar årligen i
nätverk arrangerade av NSR.

Båstads kommun ska fortsätta sitt
arbetet med programmet Hantera.
Hantera är ett program där man
mäter matsvinn

Effektmål
1:1:1 Den totala avfallsmängden per invånare
(exklusive trädgårdsavfall) ska minska med
20 procent till 2024 jämfört med 2017.

1:1:5 Öka antalet miljönär-märkta verksam-

1:1:2 Matsvinnet i regionen ska minska

1:2:1 Regionen ska verka för att mängden

med 50 procent per invånare till 2024
jämfört med 2017.

avfall från verksamheter ska minska.

1:1:3 15 procent av det grov- och textilavfall
som samlas in ska gå till återanvändning till
2024.

Effekt

A. Hållbarhetsveckan 2021

B. Båstads kommun arbetar för att förebygga
avfall i de kommunala verksamheterna.
C. Båstads kommun arbetar för att öka
återanvändningen i de kommunala verksamheterna.

Ansvar

heter med 15 procent till 2024 jämfört med
2017.

1:2:2 3 procent av det material som lämnas
på återvinningscentralerna som inte är hushållsavfall ska gå till återanvändning till 2024.

1:1:4 Minska mängden plast i restavfallet
med 50 procent till 2024 jämfört med 2017
genom att öka medvetenheten kring användningen av onödiga plastprodukter och bidra till
en hållbar konsumtion.
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Minskat
matsvinn i
skolor och
förskolor
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Målområde 2:
Från avfall
till resurs
Åtgärd
A. Uppmuntra och påverka kommunens
invånare att öka källsorteringen av matavfall,
förpackningar och tidningar.

Aktivitet

2021

Effekt

Avdelningen för
Hållbar
utveckling/NSR

Kunskapshöjnin
g/ökat återbruk
och minskad
resursanvändni
ng

C. Utreder om det finns
verksamheter som saknar
möjligheter för källsortering,
upphandlar ändamålsenlig sortering.

LG och kkLG/ger
uppdrag

Avfallsminsknin
g och ökad
sortering

D. Informerar vid tillsyn

NSR/Miljöavdelning
en

E. Båstads kommun ska årligen kontrollera
verksamheternas ut-sortering av avfall enligt
checklista utvecklad av NSR vid tillsyn.

E. Utförs

Miljöavdelningen

F. Båstads kommun ska årligen kontrollera
verksamheternas utsortering av farligt avfall
och elektronik vid tillsyn.

F. Utförs

Miljöavdelningen

G. Vid stora evenemang använda NSR:s evenemangskitt med full sortering för offentlig
plats.

G. Införa rutin för detta

Teknik och Service

B. Båstads kommun arbetar för en ändamålsenlig sortering och för att öka källsorteringen på offentliga platser.
C. Båstads kommun arbetar för en ändamålsenlig sortering och för att öka källsorteringen i kommunala verksamheter.
D. Uppmuntra och påverka verksamheter (t
ex restauranger, butiker) att arbeta för att
öka utsorteringen av matavfall, fett, förpackningar och tidningar.

A. Minimeringsmästarna

Ansvar

Arbetet med ändamålsenlig
sortering och källsortering inom
kommunala verksamheter sker
kontinuerligt.

Effektmål
2:1:1 Mängden restavfall per invånare ska

2:1:6 100 procent av externslammet som samlas

minska med 42 procent till 2024 jämfört med
2017.

in från enskilda avlopp behandlas med mest lämplig teknik för att främja miljönytta till 2024.

2:1:2 Återvinningsgraden av insamlat mat

2:2:1 50 procent av de schaktmassorna, som NSR

avfall, förpackningar och tidningar ska öka till
2024 jämfört med 2017.

hanterar, renas i den grad att de ska återanvändas
eller återvinnas i konstruktions- eller anläggningsändamål till 2024.

2:1:3 Mängden farligt avfall och elavfall i
restavfallet ska vara 0 procent 2024.

2:2:2 Regionen ska verka för att andelen utsorte-

2:1:4 Mängden textilier i restavfallet ska

rat avfall från verksamheterna ska öka till 2024.

minska med 40 procent till 2024 jämfört med
2018.

2:2:3 Regionen ska verka för att verksamheter-

2:1:5 Mängden ej sorterbart på återvin-

nas farliga avfall sorteras ut och omhändertas på
bästa sätt.

ningscentralerna ska minska med 30 procent
per invånare till 2024 jämfört med 2017.
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Öka antal et
event som
använder detta
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Målområde 3:
Förebygga och
begränsa nedskräpning
Åtgärd
A. Mäta nedskräpningen genom antal
ärenden om nedskräpning för att kunna
följa utvecklingen, utforma åtgärder och
utvärdera nsatser. Under 2019 kommer ett
startvärde mätas.

Aktivitet

2021

Ansvar

A. Miljöavdelningen (startvärde 17)
Utför mätning

Miljöavdelningen

B. Båstads kommun arbetar för att förebygga och minska nedskräpningen på offentliga
platser.

B. Temagruppen med NSR tar fram
gemensamt informationsmaterial för
nedskräpning

NSR/Teknik och
Service/Avd för
Hållbar utveckling

C. Uppmuntra och påverka kommunens
invånare att minska nedskräpningen på
offentliga platser.

C. Använda informationsmaterial

Teknik och
service/kommunikat
ion

D. Håll Sverige Rent, skräpplockar
dagar

Teknik och service

E. Deltar i nätverket

NSR/Teknik och
Service

D. Båstads kommun ska årligen genomföra
skräpplockarkampanjer.
E. Båstads kommun ska årligen delta i
nätverket för nedskräpning med syfte att
samordna nedskräpningsåtgärder.

Effektmål
3:1 Nedskräpningen i regionen ska minska
till 2024 från 2019.

3:2 Nedskräpning i regionen ska förebyggas
genom att öka medvetenheten hos kommuninvånarna.
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Effekt
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Målområde 4:
Människa och
miljö i fokus
Åtgärd
A. Kommunicera ut till kommunens invånare
de positiva miljöåtgärder kommunen gör för
att minska klimatpåverkan.
B. Båstads kommun deltar kontinuerligt på
möten kring schaktmassor i regionen.

Aktivitet

2021

Ansvar

A. Kommunikation genom
Miljöbokslut och under
Hållbarhetsveckan 2021

Avd för Hållbar
Utveckling

B. Deltar

Miljöavdelningen

Effektmål
4:1 Den totala miljöpåverkan från avfallshanteringen i regionen ska minska till 2024
från 2017.

4:1:1 Fordonen som används av NSR eller på
uppdrag av NSR vid transport av avfallet från
källa till återvinning ska vara 100 procent
fossilbränslefria.

4:1:2 NSR ska upprätta fler platser i regionen för mellanlagring av schaktmassor för att
minska transporterna.

4:1:3 Uttaget av metangas från Filborna
deponin i Helsingborg ska öka till 2024
jämfört med 2017.

4:1:4 Tillverkning och avsättning av biogas
ska öka till 2024.

4:2 Den årliga avfallskostnaden per invånare
ska minska enligt ägardirektivets mål (450
kronor per invånare till 2020).
4:3 Nöjd Kund Index (NKI) för regionen
ska öka enligt ägardirektivets mål (4,4/5
till 2020).
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Effekt

Åtgärdsplan
Helsingborgs stad

Det finns tre
lokala måldokument
som berör avfallsområdet
i Helsingborgs stad:
• Klimat- och energiplanen
• Livskvalitetsprogrammet
• Översiktsplanen
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Målområde 1
Förebygga
resursslöseri

Målområde 2
Från avfall
till resurs

Åtgärd
1. Helsingborgs stad ska underlätta cirkulära
flöden av elektronik, textilier, möbler och saker
för de som bor och verkar i Helsingborgs stad.
(1, 2)

Målområde 3
Förebygga och
begränsa nedskräpning

Aktivitet

Målområde 4
Människa och
miljö i fokus

2021

Berörda målområden
står inom parentes
efter aktuell åtgärd.

Ansvar

Sprida idéer om byteshörnor och
bytesskåp på kommunala
arbetsplatser.

Skol- och
fritidsförvaltningen

Utveckla en fritidsbank för begagnad
fritidsutrusning

Arbetsmarknadsförv
altningen och Skoloch
fritidsförvaltningen

3. Koncernen ska samverka i forsknings- och
utvecklingsprojekt inom staden samt samarbeten med universitet för att bidra till ökad
resurshållning och cirkulära flöden. (1, 2)

Utveckla webbaserad
förmedlingssida för olika cirkulära
initiativ inom staden

Skol- och
fritidsförvaltningen
och
Digitaliseringsenhet
en.

4. Helsingborgs stad ska , inom ramen för H22,
öka kunskapen och intresset hos invånarna för
cirkulära lösningar, exempelvis för Vera Park
och Recolab. (1, 2)

Habiteum har kontinuerligt
verkstäder med fokus på återbruk
och minskad konsumtion av vatten
för skolelever och allmänhet.

Miljöförvaltningen

Inom ramen för Recolabs verksamhet
för kommuninvånare, verkar vi för att
öka intresset för och kunskaperna
om cirkulära lösningar.

NSVA, NSR,
Öresundskraft,
Stadsbyggnadsförval
tningen

Samarbeta med
innovationsavdelningen på vård- och
omsorgsförvaltningen för att
uppmärksamma miljöinitiativ

Vård- och
omsorgsförvaltninge
n

Informera om hållbart firande i
samband med student och
skolavslutning (ballonger, konfetti,
enggångsmaterial)

Skol- och
fritidsförvaltningen

8. Helsingborgs stad ska verka för att företag
och verksamheter minskar sitt avfall och skapar förutsättningar för cirkulära flöden av det
som uppstår. (1, 2)

Genomföra ett konkret projekt med
att tillföra biokol till åkerjord och
studera skördeutfallet.

Stadsbyggnadsförval
tningen

9. Helsingborgs stad ska minska sitt verksamhetsavfall och skapa förutsättningar för
cirkulära flöden av det som uppstår. (1, 2)

Arbeta för utveckling av
klimatsmartare betongprodukter.

Stadsbyggnadsförval
tningen

2. Koncernen ska uppmuntra och utbilda
invånare och verksamheter att minska konsumtion av varor och ställa om till mer cirkulär
konsumtion. (1, 2)

5. Helsingborgs stad använder digitaliseringens möjligheter för att minska matsvinnet. (1)

6. Helsingborgs stad ska uppmuntra, utbilda
och ge verktyg till verksamheter och invånare
så att de kan minska sitt matavfall. (1)

7. Koncernen ska minska konsumtion av onödig plast och fasa ut fossilbaserad plast. (1)

Begreppsförklaring:
Helsingborgs stad – åtgärden omfattar kommunens egna förvaltningar och verksamheter.
Koncernen – åtgärden omfattar även kommunala bolag.
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Effekt
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Åtgärd
10. Koncernen ska aktivt jobba med att förebygga uppkomsten av förorenade massor. (1, 2)

11. Koncernen ska planera bygg- och anläggningsprojekt så behovet av att flytta massor
minskar. (1)
12. Koncernen ska minska klimat- och resursanvändning vid byggskedet av egna fastigheter, vid rivning samt i byggmaterial. (1, 2)

13. Koncernen ska verka för ökad kunskap och
samverkan i återbruk av byggmaterial. (1)

14. Helsingborgs stad ska förbättra och
implementera fullständig källsortering i alla
kommunala verksamheter. (2)

15. Koncernen ska underlätta möjligheterna
för sortering på allmänna platser och i kommunala publika lokaler. (2)
16. Koncernen ska uppmuntra och påverka
invånare att öka källsorteringen av matavfall,
förpackningar, tidningar, farligt avfall och
elavfall. (2)
17. Helsingborgs stad ska bidra till att ta fram
en hållbar process för hantering av externslam
från små avloppsanläggningar. (2)

Aktivitet

2021

Ansvar

Hitta avsättning för lokalproducerad
biokol inom ramen för stadens
markanläggning. Testa produkten i
olika entreprenader

Stadsbyggnadsförval
tningen

Delta i programstyrelsen för
innovationsprogrammet RE:source
som fokuserar på att utveckla
cirklulära, resurseffektiva flöden.

Stadsledningsförvalt
ningen
(Inköpsenheten)

Samla in och analysera data för att
minska matsvinn i kommunala
storkök

Skol- och
fritidsförvaltningen

Utbilda kökspersonal på vård- och
omsorgsförvaltningen i
avfallshantering och tekniker för att
minska matsvinnet

Vård- och
omsorgsförvaltninge
n

Införa dagliga matsvinnsmätningar i
samtliga kommunala skolor och
förskolor samt utvalda vårdboende

Skol- och
fritidsförvaltningen
Vård- och
omsorgsförvaltninge
n

Habiteum har kontinuerligt
verkstäder med olika grupper inom
både staden, för allmänheten och
skolelever med fokus på minskat
matsvinn.

Miljöförvaltningen

Sprida koncept för att minska
engångsprodukter och plast i
kommunens egna verksamheter.

Miljöförvaltningen i
samarbete med olika
förvaltningar

Arbeta för att minska
plastanvändningen i vård- och
omsorgsförvaltningens
verksamheter

Vård- och
omsorgsförvaltninge
n

18. Koncernen ska samverka och undersöka
nya metoder tillsammans med privata aktörer
och civilsamhälle för att minska nedskräpning
på land och i haven, t ex genom testbäddar.(3)

Utveckla stödkoncept för
verksamheter att minska konsumtion
av fossilbaserad plast.

19. Koncernen ska bevaka och driva på utvecklingen av sorterande avlopp- och avfallssystem. (2, 4)

Försöka ersätta plastmaterial med
naturliga material i bygg- och
anläggningsprojekt.

Stadsbyggnadsförval
tningen

Tydliggöra företagens möjlighet att
jobba proaktivt inom ramen för
Helsingborgsavtalet med att minska
sin resursanvändning

Näringsliv och
destination med
stöd av
miljöförvaltningen.

20. Koncernen ska hitta alternativa möjligheter för avsättning av lokalt producerad
biogas. (4)

3

Effekt
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Effektmål
1:1:1 Den totala avfallsmängden per invånare
(exklusive trädgårdsavfall) ska minska med
20 procent till 2024 jämfört med 2017.
1:1:2 Matsvinnet i regionen ska minska
med 50 procent per invånare till 2024
jämfört med 2017.

1:1:3 15 procent av det grov- och textilavfall
som samlas in ska gå till återanvändning till
2024.

1:1:4 Minska mängden plast i restavfallet
med 50 procent till 2024 jämfört med 2017
genom att öka medvetenheten kring användningen av onödiga plastprodukter och bidra till
en hållbar konsumtion.

1:1:5 Öka antalet miljönär-märkta verksamheter med 15 procent till 2024 jämfört med
2017.

1:2:1 Regionen ska verka för att mängden
avfall från verksamheter ska minska.

Aktivitet

2021

Ansvar

Genom tillsyn arbeta för att
verksamheter/företag tar fram en
resursplan för att uppnå ett
kretslopp i verksamheterna

Miljöförvaltningen

Ställa och följa upp krav på bygg- och
rivningsprojekt som syftar till att
minska klimat- och resursanvändning
och använda branschnorm Resursoch avfallsriktlinjerna när det är
tillämpligt.
Följa branschnormen "Resurs - och
avfallsriktlinjer vid byggande och
rivning" vid rivning och
byggproduktion av kommunala
fastigheter.

Helsingborgshem

Kampanjdagar för insamling av
IT-utrustning som inte längre
används inom skol- och
fritidsförvaltningen.

Skol- och
fritidsförvaltningen

Implementera prioriteringsordning
för inköp av möbler

Stadsledningsförvalt
ningen
(Inköpsenheten)

Testa mätning av nyproducerade
möbler respektive återbrukade
möbler (SEK och CO2)

Stadsledningsförvalt
ningen
(Inköpsenheten)

Utveckla arbetsmetoder för cirkulär
upphandling

Stadsledningsförvalt
ningen
(Inköpsenheten)

Vi ska sträva efter att i första hand
återanvända, reparera möbler och
kontorsmaterial innan vi köper nytt.

Miljöförvaltningen

Återbruket på Larmvägen utvecklar
en avdelning där textilier i form av
mattor och gardiner förmedlas.

Arbetsmarknadsförv
altningen och Skoloch
fritidsförvaltningen

Hitta ett cirkulärt kretslopp för
uppriven asfalt från stadens projekt.

Stadsbyggnadsförval
tningen

Stadsbyggnadsförvaltningen ska
sträva efter att återanvända och
renovera material i stadens
ombyggnads- och
nybyggnadsprojekt.

Stadsbyggnadsförval
tningen

Fastighetsförvaltnin
gen

1:2:2 3 procent av det material som lämnas
på återvinningscentralerna som inte är hushållsavfall ska gå till återanvändning till 2024.
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Effekt
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Effektmål
2:1:1 Mängden restavfall per invånare ska
minska med 42 procent till 2024 jämfört med
2017.

2:1:2 Återvinningsgraden av insamlat mat
avfall, förpackningar och tidningar ska öka till
2024 jämfört med 2017.

Aktivitet

2021

Ansvar

Driva och utveckla uteåterbruket i
Hasslarp för begagnat material för
utomhusmiljöer i stadens skolor och
förskolor

Skol- och
fritidsförvaltningen

Deltaga i projektet Cirkulära Skåne
om cirkulär upphandling. (Pågående)

Stadsledningsförvalt
ningen
(Inköpsenheten)

Driva och utveckla Återbruket för
begagnade möbler från stadens
förvaltningar. (Löpande)

Arbetsmarknadsförv
altningen och Skoloch
fritidsförvaltningen

I planeringsfasen utföra fördjupade
riskbedömningar vid anläggningsoch exploateringsprojekt för att
minimera behovet av transportera
förorenade massor.

Stadsbyggnadsförval
tningen,
Miljöförvaltningen,
Helsingborgshem

Sträva efter massbalans genom att
redan i detaljplane- och
projekteringsskedet arbeta med i
höjdsättningen av projektet.

Stadsbyggnadsförval
tningen,
Helsingborgshem

Fastighetsförvaltningen ska
undersöka förutsättningarna för
återbruk av utvalda material- och
produktslag i förskoleprojekt på
Drottninghög och Närlunda.

Fastighetsförvaltnin
gen

Genomföra test med återbruk av
byggmaterial i syfte att lära mer.

Helsingborgshem

Anordna seminarium om återbruk av
byggmaterial.

Miljöförvaltningen
med stöd av
Fastighetsförvaltnin
gen,
Helsingborgshem
och NSR
Miljöförvaltning

2:1:3 Mängden farligt avfall och elavfall i
restavfallet ska vara 0 procent 2024.

2:1:4 Mängden textilier i restavfallet ska
minska med 40 procent till 2024 jämfört med
2018.

2:1:5 Mängden ej sorterbart på återvinningscentralerna ska minska med 30 procent
per invånare till 2024 jämfört med 2017.

2:1:6 100 procent av externslammet som
samlas in från enskilda avlopp behandlas med
mest lämplig teknik för att främja miljönytta
till 2024.

2:2:1 50 procent av de schaktmassorna,
som NSR hanterar, renas i den grad att de
ska återanvändas eller återvinnas i konstruktions- eller anläggningsändamål till 2024.

2:2:2 Regionen ska verka för att andelen
utsorterat avfall från verksamheterna ska öka
till 2024.

2:2:3 Regionen ska verka för att verksamheternas farliga avfall sorteras ut och omhändertas på bästa sätt.

Inventera källsorteringen i
kommunala verksamheter och
förutsättningar för det

Införa anpassad avfallshantering för
vård- och omsorgsförvaltningens
målgrupper (LSS)

Vård - och
omsorgsförvaltninge
n

Utbilda personal på kommunala
vårdboenden i avfallshantering.

Vård - och
omsorgsförvaltninge
n

5

Effekt
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Effektmål
3:1 Nedskräpningen i regionen ska minska
till 2024 från 2019.

3:2 Nedskräpning i regionen ska förebyggas
genom att öka medvetenheten hos kommuninvånarna.

4:1 Den totala miljöpåverkan från avfallshanteringen i regionen ska minska till 2024
från 2017.

4:1:1 Fordonen som används av NSR eller
på uppdrag av NSR vid transport av avfallet
från källa till återvinning ska vara 100 procent fossilbränslefria.

4:1:2 NSR ska upprätta fler platser i regionen för mellanlagring av schaktmassor för att
minska transporterna.

4:1:3 Uttaget av metangas från Filborna
deponin i Helsingborg ska öka till 2024
jämfört med 2017.

4:1:4 Tillverkning och avsättning av biogas
ska öka till 2024.

4:2 Den årliga avfallskostnaden per invånare
ska minska enligt ägardirektivets mål (450
kronor per invånare till 2020).
4:3 Nöjd Kund Index (NKI) för regionen
ska öka enligt ägardirektivets mål (4,4/5
till 2020).

Aktivitet

2021

Ansvar

Utvärdera nuvarande sortering på
allmän platsmark och ta fram förslag
på förbättringar.

Stadsbyggnadsförval
tningen

Genomföra Helsingborgshems
avfallsplan, t.ex. optimera utformning
av insamlingslösningar

Helsingborgshem

Förbättra och utveckla information
och kommunikation angående
sortering och avfallshantering till
Helsingborgshems hyresgäster.

Helsingborgshem

Miljöverkstaden bjuder in alla elever i
årskurs 3, 8 och 9 till ett besök hos
NSR med fokus på källsortering
(Löpande)

Miljö- och
livstilsenheten och
NSR

Miljöverkstaden bjuder in alla elever i
årskurs 8 eller 9 till ett besök hos
NSR och Öresundskraft med fokus
avfallstrappan och energiåtervinning
(Löpande)

Miljö- och
livstilsenheten, NSR
och Öresundskraft

Helsingborgshem och NSR
samverkar kring gemensamma
åtgärder och kommunikation riktad
mot hyresgäster.

Helsingborgshem
och NSR

En testbädd inrättas i oceanhamnen
för att testa nya metoder för att
minska marin nedskräpning.

Miljöförvaltningen

Statistiskt underlag och lämpliga
nyckeltal tas fram för att mäta delmål
för nedskräpning.

Stadbyggnadsförvalt
ningen

Kommunicera sambandet mellan
havets välmående och nedskräpning

Miljöförvaltningen

Årliga städkampanjer (Löpande)

Stadbyggnadsförvalt
ningen

Delta i samarbetsprojekt för att ta
fram en långsiktigt hållbar process
för hantering av externslam från små
avloppsanläggningar

Miljöförvaltningen
och NSVA

6

Effekt

Åtgärdsplan
Höganäs kommun

Det finns två lokala
måldokument som berör
avfallsområdet i Höganäs kommun:
- Översiktsplan 2014.
- Höganäs kommuns miljöprogram 2015–2025

12

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024 // BILAGA 2D // HÖGANÄS KOMMUN

Målområde 1:
Förebygga
resursslöseri
Åtgärd
A. Uppmuntra och påverka invånarna att
förebygga avfall och öka återanvändningen.
B. Höganäs kommun arbetar för att förebygga avfall i de kommunala verksamheterna.

Aktivitet

2021

B. Avfallsminimering på vårdboende

NSR,
Socialförvaltningen

D. Minskat matsvinn, mål om max 8%
år 2023. delmål 2021 12%.

Teknik och
fastighetsförvaltning
en,
Utbildningsförvaltni
ngen,
socialförvaltningen
Höganäshem

C. Höganäs kommun arbetar för att öka
återanvändningen i de kommunala verksamD. Höganäs kommun arbetar för att minska
matsvinnet i de kommunala verksamheterna.
E. Uppmuntra och påverka verksamheter (t
ex restauranger, butiker) att arbeta för att
minimera matsvinn.
F. Höganäs kommun arbetar för att fasa ut
produkter tillverkade av fossilbaserade plaster från kommunala verksamheter.

Ansvar

B. Materialoptimera byggprojekt
2021-2023

minskad
resursanvändni
ng

A. skolprojekt för ökad
återanvändning

Utbildningsförvaltni
ngen

ökat återbruk,
minskad
resursanvändni
ng.

Återbruk av kommunorganisationens
inventarier

Kommunledningsko
ntoret, teknik och
fastighetsförvaltning
en.

ökat återbruk,
minskad
resursanvändni
ng.

A. underlätta för återbruk hos
Höganäshems hyresgäster

Höganäshem

Ökat återbruk,
ökad
kundservice

MInimeringsmästarna

Kommunledningsko
ntoret

minskad
resursanvändni
ng

1:1:1 Den totala avfallsmängden per invånare
(exklusive trädgårdsavfall) ska minska med
20 procent till 2024 jämfört med 2017.

1:1:5 Öka antalet miljönär-märkta verksam-

1:1:2 Matsvinnet i regionen ska minska

1:2:1 Regionen ska verka för att mängden

1:1:3 15 procent av det grov- och textilavfall
som samlas in ska gå till återanvändning till
2024.

minskad
resursanvändni
ng, minksade
avfallsmängder.

Kommunledningsko
ntoret
Teknik och
fastighetsförvaltning
en

Effektmål

med 50 procent per invånare till 2024
jämfört med 2017.

MInskade
avfallsmängder
från
verksamheten.
kostnadsbespar
ing
max 12%
matsvinn 2021.

F. Ta fram plan för minskad
användning av plast i kommunens
verksamheter
F. Plastbanta inom städavdelningen

G. Höganäs kommun ska årligen delta på
nätverksträffar som NSR sammankallar.
H. Öka medvetenheten för återbruk för kommunens invånare genom att marknadsföra
återvinningscentralens återbruksmöjligheter
samt andra kommunala initiativ.

Effekt

heter med 15 procent till 2024 jämfört med
2017.
avfall från verksamheter ska minska.

1:2:2 3 procent av det material som lämnas
på återvinningscentralerna som inte är hushållsavfall ska gå till återanvändning till 2024.

1:1:4 Minska mängden plast i restavfallet
med 50 procent till 2024 jämfört med 2017
genom att öka medvetenheten kring användningen av onödiga plastprodukter och bidra till
en hållbar konsumtion.
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Målområde 2:
Från avfall
till resurs
Åtgärd

Aktivitet

2021

Ansvar

Effekt

A. Uppmuntra och påverka kommunens
invånare att öka källsorteringen av matavfall,
förpackningar och tidningar.

A. förbättra avfallssorteringen i
flerfamiljsfastigheter

Höganäshem

Ökad
sorteringsgrad.

B. Höganäs kommun arbetar för en ädamålsenlig sortering och för att öka källsorteringen på offentliga platser.

G. Miljöanpassa evenemang genom
certifiering

Kommunledningsko
ntoret

minskad
resursanvändni
ng

A/B. Källsortering i klassrummen

Teknik och
fastighetsförvaltning
en

Ökad
sorteringsgrad

C. Höganäs kommun arbetar för enändamålsenlig sortering och för att öka källsorteringen i kommunala verksamheter.

D. Uppmuntra och påverka verksamheter (t
ex restauranger, butiker) att arbeta för att
öka utsorteringen av matavfall, fett, förpackningar och tidningar.
E. Höganäs kommun ska årligen kontrollera
verksamheternas utsortering av avfall enligt
checklista utvecklad av NSR vid tillsyn.

F. I samband med tillsyn se om matavfall samt
tidningar och förpackningar sorteras ut. Om
inte sortering utförs ska informationsblad
delas ut som tas fram tillsammans med NSR.
G. Vid stora evenemang använda NSR:s evenemangskitt med full sortering för offentlig
plats.
H. Aktivt arbeta med åtgärder riktade mot
hyreshus med syfte att förbättra sorteringen.

Effektmål
2:1:1 Mängden restavfall per invånare ska
minska med 42 procent till 2024 jämfört med
2017.

2:1:2 Återvinningsgraden av insamlat mat
avfall, förpackningar och tidningar ska öka till
2024 jämfört med 2017.

2:1:6 100 procent av externslammet som samlas
in från enskilda avlopp behandlas med mest
lämplig teknik för att främja miljönytta till 2024.

2:2:1 50 procent av de schaktmassorna, som

restavfallet ska vara 0 procent 2024.

NSR hanterar, renas i den grad att de ska återanvändas eller återvinnas i konstruktions- eller
anläggningsändamål till 2024.

2:1:4 Mängden textilier i restavfallet ska

2:2:2 Regionen ska verka för att andelen

2:1:3 Mängden farligt avfall och elavfall i

minska med 40 procent till 2024 jämfört med
2018.

utsorterat avfall från verksamheterna ska öka till
2024.

2:1:5 Mängden ej sorterbart på återvin-

2:2:3 Regionen ska verka för att verksamheter-

ningscentralerna ska minska med 30 procent
per invånare till 2024 jämfört med 2017.

nas farliga avfall sorteras ut och omhändertas på
bästa sätt.
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Målområde 3:
Förebygga och
begränsa nedskräpning
Åtgärd
A. Mäta nedskräpningen genom antal
nedskräpningsärenden, för att kunna följa
utvecklingen, utforma åtgärder och utvärdera insatser.

Aktivitet

2021

D. Skräpplockardagar med
föreningar i kommunen

B. Höganäs kommun arbetar för att förebygga och minska nedskräpningen på offentliga
platser.
C. Uppmuntra och påverka kommunens invånare att minska nedskräpningen på offentliga
platser.
D. Höganäs kommun ska årligen genomföra
skräpplockarkampanjer.
E. Höganäs kommun ska årligen delta i
nätverket för nedskräpning med syfte att
samordna nedskräpningsåtgärder.

Effektmål
3:1 Nedskräpningen i regionen ska minska
till 2024 från 2019.

3:2 Nedskräpning i regionen ska förebyggas
genom att öka medvetenheten hos kommuninvånarna.
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Ansvar
Teknik och
fastighetsförvaltning
en

Effekt
minskad
nedkräpning

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024 // BILAGA 2D // HÖGANÄS KOMMUN

Målområde 4:
Människa och
miljö i fokus
Åtgärd

Aktivitet

2021

A. Höganäs kommun deltar kontinuerligt på
möten kring schaktmassor i regionen.

Effektmål
4:1 Den totala miljöpåverkan från avfallshanteringen i regionen ska minska till 2024
från 2017.

4:1:1 Fordonen som används av NSR eller på
uppdrag av NSR vid transport av avfallet från
källa till återvinning ska vara 100 procent
fossilbränslefria.

4:1:2 NSR ska upprätta fler platser i regionen för mellanlagring av schaktmassor för att
minska transporterna.

4:1:3 Uttaget av metangas från Filborna
deponin i Helsingborg ska öka till 2024
jämfört med 2017.

4:1:4 Tillverkning och avsättning av biogas
ska öka till 2024.

4:2 Den årliga avfallskostnaden per invånare
ska minska enligt ägardirektivets mål (450
kronor per invånare till 2020).
4:3 Nöjd Kund Index (NKI) för regionen
ska öka enligt ägardirektivets mål (4,4/5
till 2020).
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Ansvar

Effekt

Åtgärdsplan
Åstorps kommun

Det finns två lokala
måldokument som berör
avfallsområdet i Åstorps kommun:
- Översiktsplan 2012
- Miljömål för
Åstorps kommun
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Målområde 1:
Förebygga
resursslöseri
Åtgärd
A. Uppmuntra och påverka invånarna att
förebygga avfall och öka återanvändningen.
B. Åstorps kommun arbetar för att förebygga
avfall i de kommunala verksamheterna.

Aktivitet

Ansvar

Delta i Minimeringsmästarna och
kommunicera projektet genom
kommunens kanaler.

Miljökontoret och
kommunikation

C. Åstorps kommun arbetar för att öka
återanvändningen i de kommunala verksamheterna.
D. Åstorps kommun arbetar för att minska
matsvinnet i de kommunala verksamheterna.
E. Uppmuntra och påverka verksamheter (t
ex restauranger, butiker)
att arbeta för att minimera matsvinn.
F. Åstorps kommun arbetar för att fasa ut
produkter tillverkade av fossilbaserade plaster från kommunala verksamheter.
G. Åstorps kommun ska årligen delta nätverksträffar som NSR sammankallar.
H. Utbilda tjänstemän och politiker om avfallshantering, genom studiebesök på NSR.

Effektmål
1:1:1 Den totala avfallsmängden per invånare
(exklusive trädgårdsavfall) ska minska med
20 procent till 2024 jämfört med 2017.
1:1:2 Matsvinnet i regionen ska minska
med 50 procent per invånare till 2024
jämfört med 2017.

1:1:3 15 procent av det grov- och textilavfall
som samlas in ska gå till återanvändning till
2024.

1:1:4 Minska mängden plast i restavfallet
med 50 procent till 2024 jämfört med 2017
genom att öka medvetenheten kring användningen av onödiga plastprodukter och bidra till
en hållbar konsumtion.

1:1:5 Öka antalet miljönär-märkta verksamheter med 15 procent till 2024 jämfört med
2017.

1:2:1 Regionen ska verka för att mängden
avfall från verksamheter ska minska.

1:2:2 3 procent av det material som lämnas
på återvinningscentralerna som inte är hushållsavfall ska gå till återanvändning till 2024.
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Effekt
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Målområde 2:
Från avfall
till resurs
Åtgärd
A. Uppmuntra och påverka kommunens
invånare att öka källsorteringen av matavfall,
förpackningar och tidningar.
B. Åstorps kommun arbetar för en ändamålsenlig sortering och för att öka källsorteringen på offentliga platser.

Aktivitet

Ansvar

Deltar i Minimeringsmästarna

Miljökontoret,
kommunikation

Fortsatt avfallsfokus vid tillsyn på
kommunala verksamheter

Miljökontoret

C. Åstorps kommun arbetar för en ändamålsenlig sortering och för att öka källsorteringen i kommunala verksamheter.
D. Uppmuntra och påverka verksamheter (t
ex restauranger, butiker) att arbeta för att
öka utsorteringen av matavfall, fett, förpackningar och tidningar.
E. Åstorps kommun ska årligen kontrollera
verksamheternas utsortering av avfall enligt
checklista utvecklad av NSR vid tillsyn.
F. Vid stora evenemang använda NSR:s evenemangskitt med full sortering för offentlig
plats.

Effektmål
2:1:1 Mängden restavfall per invånare ska

2:1:6 100 procent av externslammet som

minska med 42 procent till 2024 jämfört med
2017.

samlas in från enskilda avlopp behandlas med
mest lämplig teknik för att främja miljönytta
till 2024.

2:1:2 Återvinningsgraden av insamlat mat
avfall, förpackningar och tidningar ska öka till
2024 jämfört med 2017.

2:1:3 Mängden farligt avfall och elavfall i
restavfallet ska vara 0 procent 2024.

2:1:4 Mängden textilier i restavfallet ska
minska med 40 procent till 2024 jämfört med
2018.

2:1:5 Mängden ej sorterbart på återvinningscentralerna ska minska med 30 procent
per invånare till 2024 jämfört med 2017.

2:2:1 50 procent av de schaktmassorna,
som NSR hanterar, renas i den grad att de
ska återanvändas eller återvinnas i konstruktions- eller anläggningsändamål till 2024.

2:2:2 Regionen ska verka för att andelen
utsorterat avfall från verksamheterna ska
öka till 2024.

2:2:3 Regionen ska verka för att verksamheternas farliga avfall sorteras ut och omhändertas på bästa sätt.
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Effekt
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Målområde 3:
Förebygga och
begränsa nedskräpning
Åtgärd
A. Mäta nedskräpningen genom antal
nedskräpningsärenden, för att kunna följa
utvecklingen, utforma åtgärder och utvärdera insatser.

Aktivitet

Ansvar

Gemensam tillsyn mellan miljö- och
byggkontoret på nedskräpade
fastigheter

SBF

B. Åstorps kommun arbetar för att förebygga
och minska nedskräpningen på offentliga
platser.
C. Uppmuntra och påverka kommunens invånare att minska nedskräpningen på offentliga
platser.
D. Åstorps kommun ska årligen genomföra
skräpplockarkampanjer.
E. Åstorps kommun ska årligen delta i nätverket för nedskräpning med syfte att samordna
nedskräpningsåtgärder.

Effektmål
3:1 Nedskräpningen i regionen ska minska
till 2024 från 2019.

3:2 Nedskräpning i regionen ska förebyggas
genom att öka medvetenheten hos kommuninvånarna.
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Effekt
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Målområde 4:
Människa och
miljö i fokus
Åtgärd
A. Åstorps kommun deltar kontinuerligt på
möten kring schaktmassor i regionen.

Aktivitet

Ansvar

En plan för hantering av
schaktmassor inom kommunen ska
tas fram

SBF

Effektmål
4:1 Den totala miljöpåverkan från avfallshanteringen i regionen ska minska till 2024
från 2017.

4:1:1 Fordonen som används av NSR eller på
uppdrag av NSR vid transport av avfallet från
källa till återvinning ska vara 100 procent
fossilbränslefria.

4:1:2 NSR ska upprätta fler platser i regionen för mellanlagring av schaktmassor för att
minska transporterna.

4:1:3 Uttaget av metangas från Filborna
deponin i Helsingborg ska öka till 2024
jämfört med 2017.

4:1:4 Tillverkning och avsättning av biogas
ska öka till 2024.

4:2 Den årliga avfallskostnaden per invånare
ska minska enligt ägardirektivets mål (450
kronor per invånare till 2020).
4:3 Nöjd Kund Index (NKI) för regionen
ska öka enligt ägardirektivets mål (4,4/5
till 2020).
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Effekt

Åtgärdsplan
Ängelholms kommun

Det finns tre lokala
måldokument som berör
avfallsområdet
i Ängelholms kommun:
- Vision Ängelholm 2020
- Översiktsplan 2035
- Miljöplan för Ängelholms
kommun
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Målområde 1:
Förebygga
resursslöseri
Åtgärd
A. Uppmuntra och påverka invånarna att
förebygga avfall och öka återanvändningen.
B. Ängelholms kommun arbetar för att förebygga avfall i de kommunala verksamheterna.
C. Ängelholms kommun arbetar för att öka
återanvändningen i de kommunala verksamheterna, genom att utreda möjligheten till ett
internt återbrukscentrum.
D. Ängelholm kommun arbetar för att minska
matsvinnet i de kommunala verksamheterna,
med hjälp av programmet Hantera.
E. Uppmuntra och påverka verksamheter (t
ex restauranger, butiker)att arbeta för att
minimera matsvinn.
F. Ängelholms kommun arbetar för att fasa
ut produkter tillverkade av fossilbaserade
plaster från kommunala verksamheter genom
upphandlingar.
G. Ängelholms kommun ska årligen delta på
nätverksträffar som NSR sammankallar.
H. Ängelholms kommun arbetar kontinuerligt med den interna avfallsgruppen som
startades 2018.
I. Ängelholms kommun ska med hjälp av upphandling fasa ut onödiga förpackningar.

Aktivitet

2021

Ansvar

A. Ljusfesten miljömärks och
återvinning uppmuntras.
Kommunen deltar i
Minimeringsmästarna?

Enheten för natur
och ekologisk
hållbarhet, NSR

B. Måltidsservice driver ett projekt
för att minska matsvinn (KliMATval).
Pilotprojekt på äldreboende i
kommunen för att minska
avfallsmängder (NSR driver
projektet).
C. Frågan utreds (i samarbete med
NSR)

Samhälle
(måltidsservice),
NSR

D. Arbetet fortsätter.

Hälsa, Samhälle
(måltidsservice)

E. Miljöinspektörer informerar vid
tillsyn (Restaurang på Catena Arena
är ett bra exempel att ta efter).

Miljöenheten, NSR

F. Sker kontinuerligt i utvalda
upphandlingar.

Enheten för natur
och ekologisk
hållbarhet,
upphandlingsenhete
n

G, H, I. Sker kontinuerligt

Ängelholm kommun
(Enheten för natur
och ekologisk
hållbarhet), NSR

J. Öka medvetenheten för återbruk för kommunens invånare genom att marknadsföra
återvinningscentralens återbruksmöjligheter
samt andra kommunala initiativ.

Hälsa, Lärande och
familj, servicestöd
och kommunikation
(IT)

Effektmål
1:1:1 Den totala avfallsmängden per invånare
(exklusive trädgårdsavfall) ska minska med
20 procent till 2024 jämfört med 2017.

1:1:5 Öka antalet miljönär-märkta verksam-

1:1:2 Matsvinnet i regionen ska minska

1:2:1 Regionen ska verka för att mängden

med 50 procent per invånare till 2024
jämfört med 2017.

1:1:3 15 procent av det grov- och textilavfall
som samlas in ska gå till återanvändning till
2024.

heter med 15 procent till 2024 jämfört med
2017.
avfall från verksamheter ska minska.

1:2:2 3 procent av det material som lämnas
på återvinningscentralerna som inte är hushållsavfall ska gå till återanvändning till 2024.

1:1:4 Minska mängden plast i restavfallet
med 50 procent till 2024 jämfört med 2017
genom att öka medvetenheten kring användningen av onödiga plastprodukter och bidra till
en hållbar konsumtion.
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Effekt

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024 // BILAGA 2F // ÄNGELHOLMS KOMMUN

Målområde 2:
Från avfall
till resurs
Åtgärd
A. Uppmuntra och påverka kommunens
invånare att öka källsorteringen av matavfall,
förpackningar och tidningar.
B. Ängelholms kommun arbetar för en ändamålsenlig sortering och för att öka källsorteringen på offentliga platser.
C. Ängelholms kommun arbetar för en ändamålsenlig sortering och för att öka källsorteringen i kommunala verksamheter.
D. Uppmuntra och påverka verksamheter (t
ex restauranger, butiker) att arbeta för att
öka utsorteringen av matavfall, fett, förpackningar och tidningar.
E. Ängelholms kommun ska årligen kontrollera verksamheternas utsortering av avfall
enligt checklista utvecklad av NSR vid tillsyn.
F. Vid stora evenemang använda NSR:s evenemangskitt med full sortering för offentlig
plats.
G. Ängelholms kommun deltar tillsammans
med NSR i arbetet med att se över miljö- och
användarvänlig avfallsbärare för matavfall.

Aktivitet

2021

Ansvar

A. NSR förmedlar sorteringsguide till
invånarna i samband med t.ex.
fakturering av fastighetsnära
hushållsavfall.
Frågan lyfts vid tillsyn och vid
evenemang som Ljusfesten.
B. Sker kontinuerligt.
Återvinningskärl med flera fraktioner
sätts ut vid behov.
Ställningar med hundpåsar finns
utplacerade på strategiska platser.
Fimpzoner kommer att uppföras
C.
Vi utreder
omutvärderas
det finns 2021.
under
2020 och
verksamheter
som saknar med
Portabla informationskuber,
möjligheter
info om t.ex.för
hurkällsortering.
lång tid det tar för en
fimp att brytas ner i naturen, kommer
Paper
Circle på
(återvinning
av i
att uppföras
olika platser
pappershanddukar)
har införts på
kommunen.
D.
Information
vid
tillsyn.
fyra ställen i kommunens

Miljöenheten, NSR

E, F. Sker kontinuerligt

Miljöenheten,
Stadsmiljö

G. Vi deltar i arbetet.

Miljöenheten, NSR

H. Vi deltar i arbetet.

Ängelholms
Reningsverk,
Miljöenheten, NSR

I. Studiebesök anordnas.

Enheten för natur
och ekologisk
hållbarhet, NSR

organisation. Projektet kommer att
utökas.

Stadsmiljö

Servicestöd,
ekonomi och kvalitet
(fastighetsstrateger
na,
Ängelholmlokaler)
Enheten för natur
och ekologisk
hållbarhet, NSR

H. Arbeta för att utforma kretsloppsbaserade
lösningar för slam från enskilda avlopp.
I. Utbilda tjänstemän och politiker om avfallshantering, genom studiebesök på NSR.

Effektmål

2:1:1 Mängden restavfall per invånare ska

2:1:6 100 procent av externslammet som

minska med 42 procent till 2024 jämfört med
2017.

samlas in från enskilda avlopp behandlas med
mest lämplig teknik för att främja miljönytta
till 2024.

2:1:2 Återvinningsgraden av insamlat mat
avfall, förpackningar och tidningar ska öka till
2024 jämfört med 2017.

2:1:3 Mängden farligt avfall och elavfall i
restavfallet ska vara 0 procent 2024.

2:1:4 Mängden textilier i restavfallet ska
minska med 40 procent till 2024 jämfört med
2018.

2:1:5 Mängden ej sorterbart på återvinningscentralerna ska minska med 30 procent
per invånare till 2024 jämfört med 2017.

2:2:1 50 procent av de schaktmassorna,
som NSR hanterar, renas i den grad att de
ska återanvändas eller återvinnas i konstruktions- eller anläggningsändamål till 2024.

2:2:2 Regionen ska verka för att andelen
utsorterat avfall från verksamheterna ska
öka till 2024.

2:2:3 Regionen ska verka för att verksamheternas farliga avfall sorteras ut och omhändertas på bästa sätt.
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Effekt

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024 // BILAGA 2F // ÄNGELHOLMS KOMMUN

Målområde 3:
Förebygga och
begränsa nedskräpning
Åtgärd
A. Mäta nedskräpningen genom antal
ärenden om nedskräpning för att kunna följa
utvecklingen, utforma åtgärder och utvärdera insatser.
B. Ängelholms kommun arbetar för att
förebygga och minska nedskräpningen på
offentliga platser.
C. Uppmuntra och påverka kommunens invånare att minska nedskräpningen på offentliga
platser.
D. Ängelholms kommun ska årligen delta i
nätverket för nedskräpning med syfte att
samordna nedskräpningsåtgärder.
E. Ängelholms kommun samordnar skräpplockarkampanj.

Effektmål
3:1 Nedskräpningen i regionen ska minska
till 2024 från 2019.

3:2 Nedskräpning i regionen ska förebyggas

Aktivitet

2021

Ansvar

A. Nedskräpning mäts genom
ärendesystem, skräpplockardagar
m.m.

Stadsmiljö

B. Sker kontinuerligt genom städning
och tömning av soptunnor, betalar
föreningar för extra städning i
centrum.

Stadsmiljö

C. Kommunen tar fram
informationsmaterial riktat till
medborgaran om hur mycket
nedskräpning som sker och vad det
får för konsekvenser.

Enheten för natur
och ekologisk
hållbarhet

D. Sker kontinuerligt.

Stadsmiljö

E. Sker kontinuerligt. Kommunen
anordnar skräpplockarkampanjer:
Strandens dag (tillsammans med
Städa Sverige), Vattendagen
(tillsammans med Vattnets hus), Håll
Rent (tillsammans med Håll Sverige
Rent), Grönvit Hållbarhet
(tillsammans med Rögle BK).

Stadsmiljö
Miljöenheten

genom att öka medvetenheten hos kommuninvånarna.
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Effekt

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024 // BILAGA 2F // ÄNGELHOLMS KOMMUN

Målområde 4:
Människa och
miljö i fokus
Åtgärd
A. Kommunicera ut till kommunens invånare
de positiva miljöåtgärder kommunen gör för
att minska klimatpåverkan.
B. Ängelholms kommun deltar kontinuerligt
på möten kring schaktmassor i regionen.

Aktivitet

2021

Ansvar

A. Sker kontinuerligt.

Enheten för natur
och ekologisk
hållbarhet

B. Sker kontinuerligt.

Miljöenheten,
projektenheten

Effektmål
4:1 Den totala miljöpåverkan från avfallshanteringen i regionen ska minska till 2024
från 2017.

4:1:1 Fordonen som används av NSR eller på
uppdrag av NSR vid transport av avfallet från
källa till återvinning ska vara 100 procent
fossilbränslefria.

4:1:2 NSR ska upprätta fler platser i regionen för mellanlagring av schaktmassor för att
minska transporterna.

4:1:3 Uttaget av metangas från Filborna
deponin i Helsingborg ska öka till 2024
jämfört med 2017.

4:1:4 Tillverkning och avsättning av biogas
ska öka till 2024.

4:2 Den årliga avfallskostnaden per invånare
ska minska enligt ägardirektivets mål (450
kronor per invånare till 2020).
4:3 Nöjd Kund Index (NKI) för regionen
ska öka enligt ägardirektivets mål (4,4/5
till 2020).
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Effekt

Åtgärdsplan
NSR
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024 // BILAGA 2G // NSR

Målområde 1:
Förebygga
resursslöseri
Åtgärd
A. Uppmuntra och påverka invånarna att
förebygga avfall och öka återanvändningen
tillsammans med kommunerna.
B. Uppmuntra och påverka verksamheter
och kommunala förvaltningar tillsammans
med kommunerna att arbeta för att minimera
matsvinn.
C. Kontinuerligt Miljönärmärka verksamheter som uppfyller kraven.
D. Årligen sammankalla kommunerna till
tematräffar/nätverksträffar med fokus på
avfallsförebyggande.
E. Delta som ett stöd i projekt som pågår runt
om i regionen för att minska avfallsmängderna.
F. Aktivt omvärldsbevaka för att fånga upp
andra aktörer och projekt i regionen.
G. Kartlägga nya flöden i återbrukskedjan för
att sätta in insatser mot ett ökat återbruk.
H. Vara ambassadörer genom att utbilda all
personal på NSR om vikten av förebyggande, så
att vi kan leva som vi lär.

Aktivitet

2021

Ansvar

NSR ska aktivt delta i arbetet med
Resursens hus.

PUG, Projekt

NSR ska arbeta med att öka mängden
grovavfall som går till återbruk, både
på återvinningscentralen och
fastighetsnära

PUG, Projekt

NSR ska arbeta med att öka mängden
miljönärmärkta verksamheter

PUG

NSR ska utvärdera och testa
fastighetsnära insamling av textil

PUG, projekt

NSR ska arbeta aktivt med att minska
matsvinn och öka utsortering av
matavfall.

PUG

NSR ska sammankalla kommunerna
till tematräffar/nätverksträffar

PUG

NSR ska öka kunskapen till
flerfamiljsfastigheter via
fastighetsägarträff och sopskola

Kommunikation,
PUG

I. Öka möjligheterna för invånarna att lämna
textilier till återanvändning .
J. Arbetar för att fasa ut produkter tillverkade av fossilbaserade plaster från den
egna verksamheten och uppmuntra andra
verksamheter att göra likadant.

Effektmål
1:1:1 Den totala avfallsmängden per invånare
(exklusive trädgårdsavfall) ska minska med
20 procent till 2024 jämfört med 2017.

1:1:5 Öka antalet miljönär-märkta verksam-

1:1:2 Matsvinnet i regionen ska minska

1:2:1 Regionen ska verka för att mängden

med 50 procent per invånare till 2024
jämfört med 2017.

1:1:3 15 procent av det grov- och textilavfall
som samlas in ska gå till återanvändning till
2024.

heter med 15 procent till 2024 jämfört med
2017.
avfall från verksamheter ska minska.

1:2:2 3 procent av det material som lämnas
på återvinningscentralerna som inte är hushållsavfall ska gå till återanvändning till 2024.

1:1:4 Minska mängden plast i restavfallet
med 50 procent till 2024 jämfört med 2017
genom att öka medvetenheten kring användningen av onödiga plastprodukter och bidra till
en hållbar konsumtion.
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Effekt

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024 // BILAGA 2G // NSR

Målområde 2:
Från avfall
till resurs
Åtgärd

Aktivitet

2021

Ansvar

A. Uppmuntra och påverka verksamheter tillsammans med kommunerna att arbeta för att
öka utsorteringen av matavfall, fett, förpackningar, tidningar, farligt avfall och elavfall.

NSR ska genomföra en förstudie
kring det optimala 4fackssystemet.

Projekt, PUG

B. Uppmuntra och påverka kommunernas
invånare att öka källsorteringen av matavfall,
förpackningar, tidningar, farligt avfall och
elavfall.

NSR ska arbeta aktivt och utvärdera
on demand tömning

Projekt PUG

NSR ska arbeta aktivt med
nyhetsspridning och information via
fastighetsägarna till boende i
flerfamiljshus

Kommunikation,
PUG

Vårdprojekt (pga corona kommer
stor del av detta projekt flyttas fram
till 2021)

PUG

NSR ska arbeta proaktivt för att öka
utsorteringen av matavfall, fett,
förpackningar, tidningar, farligt avfall
och elavfall.

PUG, Kundservice,
Kommunikation

G. Kartlägga materialflödena på återvinningscentralerna för bättre återvinning av material
som inte går att återanvända.

NSR ska undersöka möjligheterna att
lyfta insamlat material i
avfallstrappan

ÅVC

H. Arbeta aktivt med att öka mängden
schaktmassor som renas så att de kan återanvändas i anläggnings- och konstruktionsändamål.

NSR ska arbeta med att säkerställa
hanteringen av toalettbodar och
fosforfällor.

PUG

NSR ska arbeta aktivt med
masshantering i regionen

Behandling

C. Samverka med Villaägarna samt Hyresgästföreningen för ändamålsenlig och
meningsfull källsortering för villor och flerfamiljsfastigheter.
D. Se över insamling av material och aktörer
för återvinning för att undersöka om en
bättre återvinningsgrad är möjlig.
E. Öka kunskapen internt om hantering av
externslam för att säkra upp en hållbar hantering i framtiden.
F. Kontinuerligt undersöka tekniker som möjliggör återanvändning av förorenade massor
på plats.

I. Arbeta med att säkerställa och bibehålla
renheten på det matavfall som NSR hanterar
J. Öka möjligheterna för invånarna att lämna
textilier till återvinning

Effektmål
2:1:1 Mängden restavfall per invånare ska

2:1:6 100 procent av externslammet som

minska med 42 procent till 2024 jämfört med
2017.

samlas in från enskilda avlopp behandlas med
mest lämplig teknik för att främja miljönytta
till 2024.

2:1:2 Återvinningsgraden av insamlat mat
avfall, förpackningar och tidningar ska öka till
2024 jämfört med 2017.

2:1:3 Mängden farligt avfall och elavfall i
restavfallet ska vara 0 procent 2024.

2:1:4 Mängden textilier i restavfallet ska
minska med 40 procent till 2024 jämfört med
2018.

2:1:5 Mängden ej sorterbart på återvinningscentralerna ska minska med 30 procent
per invånare till 2024 jämfört med 2017.

2:2:1 50 procent av de schaktmassorna,
som NSR hanterar, renas i den grad att de
ska återanvändas eller återvinnas i konstruktions- eller anläggningsändamål till 2024.

2:2:2 Regionen ska verka för att andelen
utsorterat avfall från verksamheterna ska
öka till 2024.

2:2:3 Regionen ska verka för att verksamheternas farliga avfall sorteras ut och omhändertas på bästa sätt.
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Effekt

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024 // BILAGA 2G // NSR

Målområde 3:
Förebygga och
begränsa nedskräpning
Åtgärd
A. Mäta medvetenheten kring nedskräpning
genom NSR:s kundundersökning för att
kunna följa utvecklingen, utforma åtgärder
och utvärdera insatser tillsammans med
kommunerna.
B. Årligen sammankalla kommunerna till
nätverket för nedskräpning med syfte att
samordna nedskräpningsåtgärder.

Aktivitet

2021

Ansvar

NSR ska mäta medvetenheten och
upplevelsen av nedskräpningen i
NSRs kommuner

PUG

NSR sammankallar kommunerna
kring temagruppen nedskräpning

PUG

Effektmål
3:1 Nedskräpningen i regionen ska minska
till 2024 från 2019.

3:2 Nedskräpning i regionen ska förebyggas
genom att öka medvetenheten hos kommuninvånarna.
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Effekt

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024 // BILAGA 2G // NSR

Målområde 4:
Människa och
miljö i fokus
Åtgärd
A. Sätta krav på fossilbränslefria fordon i
kommande upphandlingar där det är möjligt.
Genomföra kontroller att detta följs.
B. Upprätta platser för mellanlagring av
schaktmassor i NSR regionen.
C. Delta i innovationssamarbeten kring
lösningar av effektivisering och digitalisering
för ökad kundnöjdhet.
D. Kontinuerligt sammankallan massgruppen
med representanter från NSR:s ägarkommuner.
E. NSR ska arbeta med att öka kundnöjdheten hos användarna.

Effektmål

Aktivitet

Ansvar

2021

NSR skar arbeta med att förebygga
uppkomsten av reklamationer,
klagomål och avvikelser

Kundservice,
Insamling

NSR ska arbeta med att hitta en
hållbar hantering av slam.

Behandling

NSR ska aktivt delta i stadsutveckling
för att kunna påverka
avfallstransporterna i nya stadsdelar.

PUG

NSR ska arbeta med effektivare
hantering av mjukplastbeställningar
och grovavfallsbeställningar.

Kundservice, IT,
Insamling

NSR ska upprätta en anläggning för
biokolsproduktion

Behandling

NSR ska uppgradera gassystemet för
deponigasen.

Behandling

NSR ska arbeta med rening av
lakvatten från PFAS

Behandling

4:1 Den totala miljöpåverkan från avfallshanteringen i regionen ska minska till 2024
från 2017.

4:1:1 Fordonen som används av NSR eller på
uppdrag av NSR vid transport av avfallet från
källa till återvinning ska vara 100 procent
fossilbränslefria.

4:1:2 NSR ska upprätta fler platser i regionen för mellanlagring av schaktmassor för att
minska transporterna.

4:1:3 Uttaget av metangas från Filborna
deponin i Helsingborg ska öka till 2024
jämfört med 2017.

4:1:4 Tillverkning och avsättning av biogas
ska öka till 2024.

4:2 Den årliga avfallskostnaden per invånare
ska minska enligt ägardirektivets mål (450
kronor per invånare till 2020).

Användare
Är de som använder
och kommer i kontakt
med avfallshanteringen i
NSR-region.

4:3 Nöjd Kund Index (NKI) för regionen
ska öka enligt ägardirektivets mål (4,4/5
till 2020).
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Effekt

Renhållningskollektiv (tkr)
Intäkter
Taxa
Materialintäkter
Transportbidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Insamling inkl slam
Behandling FNI och ÅVC
Återvinningscentraler
Övriga
Del av overhead
Gemensamma kostnader
Summa kostnader

Helsingborg
Båstad
202012 201912 202012 201912

Åstorp
202012 201912

Ängelholm
Höganäs
202012 201912 202012 201912

Bjuv
202012 201912

141 512 137 391 28 614
2 247
4 932
211
0
0
0
2 500
3 619
0
146 259 145 942 28 825

29 735
326
0
0
30 061

16 841
183
0
0
17 024

17 012
369
0
0
17 381

45 306
431
0
0
45 737

44 294
842
0
0
45 136

28 718
410
0
0
29 128

0
0
0
0
0

15 502
183
0
0
15 685

16 179
515
0
0
16 694

78 592 78 714 15 013
26 629 23 543 2 957
16 825 15 595 2 586
16 840 15 830 5 682
2 678
2 476
278
5 818
6 362
605
147 382 142 520 27 121

15 634
2 661
3 509
7 423
256
658
30 141

9 166
2 464
2 988
2 007
293
636
17 554

8 649
2 179
2 729
2 492
272
699
17 020

21 726
6 478
8 506
8 757
778
1 689
47 934

20 733
5 790
8 575
8 141
728
1 871
45 838

16 145
4 931
6 433
4 561
490
1 063
33 623

32
0
0
259
0
0
291

9 228
2 317
2 553
2 117
283
615
17 113

8 909
2 123
2 340
2 328
268
689
16 657

-291

-1 428

37

1 210

2 638

Resultat renhållning

-1 123

3 422

1 704

-80

-530

361

-2 197

-702

-4 495

Ackumulerat resultat

6 032

7 155

14 197

12 493

270

800

-16 892

-14 695

-4 495

0

2 500

Återstående utbetalt överskott

