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Vi satsar på biokol
NSR och Klimatklivet
investerar 25 miljoner i en
biokolsanläggning i Helsingborg
för att skapa ett lokalt kretslopp
av stadens och invånarnas parkoch trädgårdsavfall. Produktionsstart planeras till
hösten 2021.

TA TRAPPAN UPP
— FÖR EN HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING
Vi behöver kunna tillgodose våra behov
utan att äventyra kommande generationers
framtid. Därför måste vi hantera resurser
på ett långsiktigt hållbart sätt.

FEB
MARS

NSR tar över i Höganäs

Högt tryck på
återvinningscentralen

Den 1 januari tar NSR över
avfallshanteringen i Höganäs
kommun och sköter nu soptömningen i alla sex ägarkommuner.
Målet med den regionala samordningen är en effektiv
avfallshantering för ett
hållbart samhälle.

JUNI

Välkommen till
Återbygget!

MAJ

Återbygget öppnar på två
återvinningscentraler. Här kan
invånarna ge och ta byggmaterial
som ett alternativ till att slänga
och köpa nytt. Konceptet blir fort
populärt med återbruk av
över 6 ton byggmaterial
i månaden.

Pandemin gör att många
rensar och renoverar hemma.
Detta, i kombination med begränsat besöksantal, resulterar i
långa köer till våra återvinningscentraler och vi får vädja till
invånarna att tänka över
sitt besök.

Det gör vi sedan många år genom att arbeta efter EU:s
avfallstrappa som styr hur vi ska ta hand om avfall. NSR:s
utvecklingsarbete och investeringar strävar ständigt
uppåt – för att återvinna, återbruka och påverka för att
minska mängden material som kallas avfall. Det är bästa
sättet att minska användningen av jordens resurser och
påverkan på miljön. Samtidigt ska vi också minimera våra
egna utsläpp av miljö- och hälsostörande ämnen.

APR

På NSR sätter vi höga mål och har en stark utvecklingskultur. Även om alla mål inte uppnåtts är vägen utstakad.
Vi har mod att testa men också mod att göra fel och misstag. Vi vet att nya resultat bara kommer om vi förändrar
oss. Därför utmanar vi ständigt våra arbetsmetoder för
att lyckas i vårt uppdrag.

Tre NSR-kommuner
på topplistan
År efter år rankas flera
av NSR:s ägarkommuner högt när
Avfall Sverige utser landets bästa
avfallskommuner. I år kommer
Ängelholm in på andra plats,
även Bjuv och Åstorp finns
med bland topp-tio.

Vad är då NSR:s uppdrag? Det är bland annat att möjliggöra ett cirkulärt samhälle i regionen. Det gör vi genom
att driva utvecklingsprojekt i linje med våra ägares, kunders och samhällets intresse. När vi hämtar det avfall som
invånaren sorterat väl, ska vi skapa och utveckla de bästa
metoderna för att materialet ska komma till nytta som
nya resurser. Vi känner ett stort ansvar att vara denna
centrala länk i arbetet för en cirkulär ekonomi. Få andra
aktörer i nordvästra Skåne har lika stor möjlighet att
påverka dessa hållbarhetsfrågor.

nsr.se blir ännu bättre
Vi lanserar vår nya webbplats
med förbättrad tillgänglighet,
struktur och mobil navigering
för en mer användarvänlig upplevelse. På sajten finns en helt ny
skolportal och en inspirationsdel
för alla som vill minska
sitt avfall.

JULI

AUG

SEP

Samarbete
om plastanläggning

Samtidigt kan vi bara lyckas om vi hjälps åt. Alla regionens
invånare, politiker, partners och entreprenörer måste dra
sitt strå till stacken. Tillsammans med er har vi till exempel
sett till att skolorna minskar matsvinnet, att vackra gamla

Ulf Molén blir ny vd
Nya återvinningstjänster Båstad
En förstudie om framtidens
hållbara återvinningstjänster på
Bjärehalvön presenteras. Målet är
att hitta det optimala sättet att
samla in grovavfall, trädgårdsavfall och farligt avfall så nära
bostaden som möjligt.

DEC

NOV

Skräpåret 2020
Pandemin påverkar vår
verksamhet på många sätt med
allt från sjukdom och distansarbete till minskad efterfråga på
återvinningsmaterial. Vi är stolta
över att ha fullgjort vårt viktiga
samhällsuppdrag även detta
annorlunda år.
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TMR ska bygga Europas
mest moderna återvinningsanläggning för plastförpackningar hos NSR i Ängelholm.
Här ska upp till 80 procent av
NSR:s insamlade plastförpackningar kunna återvinnas
till nytt material.

Den 1 oktober tillträder
Ulf Molén som vd för NSR. Han
efterträder Kim Olsson som
slutade i april efter tolv år i bolaget.
Ulf ser fram emot att fortsätta det
innovativa och omtalade miljöoch hållbarhetsarbete
som NSR är känt för.

fönster får nytt liv i renoveringsprojekt, att plastförpackningar
omvandlas till järnvägsslipers
och att matavfall rötas till biogas
och medverkar till att sluta kolets
kretslopp. Mindre än 1 procent av de
cirka 250 000 ton avfall som årligen landar
hos oss läggs på deponi. Resten tas omhand längre upp i
avfallstrappan och bidrar till hållbar utveckling.

NSR I
KORTHET
Uppföljning av avfallsplan
& året som gått

2020

”Vi kan bara lyckas om vi hjälps åt.
Alla regionens invånare, politiker,
partners och entreprenörer måste
dra sitt strå till stacken.”
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NSR:s höga ambitioner och snabba utveckling har under
åren utmanat lagstiftarna. Vi gläds nu åt att dagens lagar
och regler justerats i linje med våra redan genomförda
förändringar. Vi är långt före andra aktörer i branschen.
Vi frågar oss inte om vi ska ha fastighetsnära insamling,
utan hur vi optimerar den. Vi frågar oss inte om vi ska återföra näring från matavfall till åkrarna, utan hur vi gör det
bäst. Vi frågar oss inte om vi ska sortera metaller ur aska
från fjärrvärmeproduktion, utan hur vi gör det smartast.
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Tillsammans med våra ägare är vi överens om att inte
bara sortera och se avfallet som resurser. Nu handlar det
om att ta oss uppför avfallstrappan på det mest optimala
och ansvarfulla sättet.
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Ulf Molén
Verkställande direktör
NSR AB

DET HÄR ÄR NSR

VILL DU VETA MER?

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

Detta är en populärversion av NSR:s års
redovisning och uppföljning av avfallsplan för
2020. Här har vi samlat det viktigaste som hänt
under året så att du får en översikt över det som
NSR har gjort.

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

Vill du fördjupa dig mer? Då finns hela NSR:s
årsredovisning och avfallsplansuppföljning på
vår webbplats.
nsr.se/rapporter
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HUR GÅR DET FÖR OSS?
NSR arbetar med att ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med
hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi. I den regionala avfallsplanen för
nordvästra Skåne finns fyra målområden för 2024. Dessa målområden anger hur vi
i regionen ska verka för att minska avfallets mängd och farlighet samt styra avfallshanteringen i riktning mot ett hållbart samhälle.

MÅLOMRÅDE 1 – FÖREBYGGA RESURSSLÖSERI

FÖREBYGGA AVFALL

MATSVINN

Den totala avfallsmängden per invånare (exkl trädgårdsavfall) ska minska med 20 procent från 2017 till 2024.

Matsvinnet i regionen ska minska med 50 procent per
invånare från 2017 till 2024.
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MÅLOMRÅDE 4 – MÄNNISKA OCH MILJÖ I FOKUS

MÅLOMRÅDE 2 – FRÅN AVFALL TILL RESURS
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ÅTERBRUK

PLAST I RESTAVFALL

Av det grov- och textilavfall som samlas in ska 15 procent
gå till återanvändning från 2017 till 2024.

Mängden plast i restavfallet ska minska med 50 procent
från 2017 till 2024.
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RESTAVFALL

FARLIGT AVFALL OCH ELEKTRONIK I RESTAVFALL

KOSTNADSEFFEKTIVISERING

GOD SERVICE

Mängden restavfall per invånare ska minska med 42 procent
från 2017 till 2024.

Mängden farligt avfall och elavfall i restavfallet ska
vara 0 procent till 2024.

Den årliga avfallskostnaden per invånare ska minska till
450 kr per invånare till 2020.

Nöjd Kund Index (NKI) för regionen ska vara minst 4,4 av 5
till 2020.
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Det bästa avfallet är det som inte uppstår. Genom att minska
avfallsmängderna tar vi mindre resurser i anspråk.

58
ST
2017

60
ST
2020

67
ST
MÅL 2024

Från 2019 till 2020 minskar den totala avfallsmängden med
nästan 12 kilo per invånare. Dessa 3 000 ton mindre avfall beror
på minskad mängd restavfall och tidningar samt mer till återbruk.
Under 2020 kan vi se att pandemin gör att avfallet flyttar från
verksamheterna hem till bostäderna. Detta beror främst på
hemarbete och hemmastudier. Vi samlar också in mer grovavfall
fastighetsnära och har fler besök på återvinningscentralerna.
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AVFALL TILL FÖRBRÄNNING FRÅN ÅVC

FORDON

SCHAKTMASSOR

Mängden textilier i restavfallet ska minska med 40 procent
från 2018 (då vi började samla in textilier separat) till 2024.

Mängden avfall som går till förbränning från återvinningscentralerna ska minska med 30 procent per invånare till 2024.

De fordon som används av NSR eller på uppdrag av NSR ska
vara 100 procent fria från fossilt bränsle.

NSR ska upprätta fler platser i regionen för mellanlagring av
schaktmassor för att minska transporterna.
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MASSOR

SAMMANFATTNING

Av de schaktmassor som NSR hanterar ska 50 procent renas i
den grad att de kan återanvändas eller återvinnas till 2024.

Det avfall som uppstår är en resurs i ett kretslopp. Ämnen och
material vi inte vill ha kvar i kretsloppet ska energiåtervinnas.
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Från 2019 till 2020 minskar mängden restavfall med närmare
5 kilo per invånare. Dock visar plockanalyser att 60 procent av
det som ligger i soppåsen fortfarande är felsorterat. Om alla sorterade rätt skulle vi kunna minska mängden restavfall i regionen
med 16 000 ton per år.
Avfall till förbränning från återvinningscentralerna – här har vi
redan uppnått målet tack vare det säckstop som infördes 2020.

SAMMANFATTNING

Antalet miljönärmärkta verksamheter ska öka med
15 procent från 2017 till 2024.
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TEXTIL I RESTAVFALL

MÅLOMRÅDE 3 – FÖREBYGGA OCH BEGRÄNSA NEDSKRÄPNING
MILJÖNÄRMÄRKTA VERKSAMHETER

2017

UPPLEVD NEDSKRÄPNING

SAMMANFATTNING

Nedskräpning ska förebyggas och minimeras.

Nedskräpning bidrar till att miljöer upplevs som otrygga.
Därför ska nedskräpning minimeras.
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Fokus i detta målområde är att mäta den faktiska nedskräpningen, vilket sker genom att mäta hur nedskräpat invånarna
upplever att det är i regionen.
2020 är tredje året som vi mäter den upplevda nedskräpningen
och resultatet är oförändrat jämfört med 2017. Målet är att
förebygga och minimera nedskäpning i nordvästra Skåne.

VILL DU VETA MER? BESÖK WWW.NSR.SE

SAMMANFATTNING
Belastningen på miljön ska minska samtidigt som kunderna ska
vara nöjda med avfallshanteringen. Dessa mål är kopplade till
målen i ägardirektiven 2020.
Vi fortsätter att effektivisera renhållningen för att minska avfallskostnaden, men 2020 försvårar oförutsedda händelser som ny

förbränningsskatt och pandemin detta. Pandemin gör det svårt
att få avsättning för återvinningsmaterial.
Kundnöjdindex 4,4 visar att kunderna anser att vi gör ett bra arbete. All sop- och slamtömning i regionen samt studibesöken på
NSR utförs med fordon som kör på fossilfritt bränsle.

SÄCKSTOPP GER RESULTAT
VI TESTAR FRAMTIDENS VERKTYG
I februari 2020 startar NSR ett test med bestäm-självtömning inom projektet On Demand. Ca 2 000 villahus
håll i Helsingborg får beställa tömning vid behov, istället
för att sopbilen kommer på fasta dagar och tömmer
vare sig sopkärlet är fullt eller halvtomt. Tömning be
ställs genom att dra i ett reglage på kärlet och sopbilen
kommer då inom två arbetsdagar. Testet avslutas 2021.
Detta är bara ett av de områden där vi testar nya,
digitala verktyg för att möta framtidens behov. Några
andra exempel är:

Den 1 januari 2020 slutar NSR att ta emot säckar med
blandat avfall på våra fem återvinningscentraler i regionen.
När året är slut kan vi konstatera att säckstoppet gett ett
fantastiskt resultat med kraftigt minskad felsortering.
2020 skickar vi hela 42 procent mindre avfall till förbränning
från återvinningscentralerna jämfört med 2019.
Genom att tömma säcken och sortera innehållet räddar
nordvästskåningarna drygt 3 900 ton avfall till återbruk och
materialåtervinning under året. Framförallt är det mer förpackningar, textilier och övrig hårdplast som nu sorteras ut
och hamnar rätt.

• Togenesis – en app där villakunder kan beställa fastig
hetsnära hämtning av grovavfall och textilier.
• Nivåvakter på sopkärl, markbehållare och fettunnor
där sensorer signalerar när det är dags för tömning.
• E-tjänster på vår webbplats där kunden själv kan beställa till exempel hämtning av grovavfall och mjukplast.

42 %

FÖRE OCH EFTER
SÄCKSTOPPET
Material till förbränning
från NSR:s återvinningscentraler minskar kraftigt
från 2019 till 2020.

58 %
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HUR GÅR DET FÖR OSS?
NSR arbetar med att ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med
hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi. I den regionala avfallsplanen för
nordvästra Skåne finns fyra målområden för 2024. Dessa målområden anger hur vi
i regionen ska verka för att minska avfallets mängd och farlighet samt styra avfallshanteringen i riktning mot ett hållbart samhälle.
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FÖREBYGGA AVFALL

MATSVINN

Den totala avfallsmängden per invånare (exkl trädgårdsavfall) ska minska med 20 procent från 2017 till 2024.

Matsvinnet i regionen ska minska med 50 procent per
invånare från 2017 till 2024.
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Från 2019 till 2020 minskar den totala avfallsmängden med
nästan 12 kilo per invånare. Dessa 3 000 ton mindre avfall beror
på minskad mängd restavfall och tidningar samt mer till återbruk.
Under 2020 kan vi se att pandemin gör att avfallet flyttar från
verksamheterna hem till bostäderna. Detta beror främst på
hemarbete och hemmastudier. Vi samlar också in mer grovavfall
fastighetsnära och har fler besök på återvinningscentralerna.
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MÅLOMRÅDE 1 – FÖREBYGGA RESURSSLÖSERI

FÖREBYGGA AVFALL

MATSVINN

Den totala avfallsmängden per invånare (exkl trädgårdsavfall) ska minska med 20 procent från 2017 till 2024.

Matsvinnet i regionen ska minska med 50 procent per
invånare från 2017 till 2024.
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MÅLOMRÅDE 4 – MÄNNISKA OCH MILJÖ I FOKUS

MÅLOMRÅDE 2 – FRÅN AVFALL TILL RESURS
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ÅTERBRUK

PLAST I RESTAVFALL

Av det grov- och textilavfall som samlas in ska 15 procent
gå till återanvändning från 2017 till 2024.

Mängden plast i restavfallet ska minska med 50 procent
från 2017 till 2024.
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RESTAVFALL

FARLIGT AVFALL OCH ELEKTRONIK I RESTAVFALL

KOSTNADSEFFEKTIVISERING

GOD SERVICE

Mängden restavfall per invånare ska minska med 42 procent
från 2017 till 2024.

Mängden farligt avfall och elavfall i restavfallet ska
vara 0 procent till 2024.

Den årliga avfallskostnaden per invånare ska minska till
450 kr per invånare till 2020.

Nöjd Kund Index (NKI) för regionen ska vara minst 4,4 av 5
till 2020.
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Det bästa avfallet är det som inte uppstår. Genom att minska
avfallsmängderna tar vi mindre resurser i anspråk.
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Från 2019 till 2020 minskar den totala avfallsmängden med
nästan 12 kilo per invånare. Dessa 3 000 ton mindre avfall beror
på minskad mängd restavfall och tidningar samt mer till återbruk.
Under 2020 kan vi se att pandemin gör att avfallet flyttar från
verksamheterna hem till bostäderna. Detta beror främst på
hemarbete och hemmastudier. Vi samlar också in mer grovavfall
fastighetsnära och har fler besök på återvinningscentralerna.
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AVFALL TILL FÖRBRÄNNING FRÅN ÅVC

FORDON

SCHAKTMASSOR

Mängden textilier i restavfallet ska minska med 40 procent
från 2018 (då vi började samla in textilier separat) till 2024.

Mängden avfall som går till förbränning från återvinningscentralerna ska minska med 30 procent per invånare till 2024.

De fordon som används av NSR eller på uppdrag av NSR ska
vara 100 procent fria från fossilt bränsle.

NSR ska upprätta fler platser i regionen för mellanlagring av
schaktmassor för att minska transporterna.
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SAMMANFATTNING

Av de schaktmassor som NSR hanterar ska 50 procent renas i
den grad att de kan återanvändas eller återvinnas till 2024.

Det avfall som uppstår är en resurs i ett kretslopp. Ämnen och
material vi inte vill ha kvar i kretsloppet ska energiåtervinnas.
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Från 2019 till 2020 minskar mängden restavfall med närmare
5 kilo per invånare. Dock visar plockanalyser att 60 procent av
det som ligger i soppåsen fortfarande är felsorterat. Om alla sorterade rätt skulle vi kunna minska mängden restavfall i regionen
med 16 000 ton per år.
Avfall till förbränning från återvinningscentralerna – här har vi
redan uppnått målet tack vare det säckstop som infördes 2020.

SAMMANFATTNING

Antalet miljönärmärkta verksamheter ska öka med
15 procent från 2017 till 2024.
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TEXTIL I RESTAVFALL

MÅLOMRÅDE 3 – FÖREBYGGA OCH BEGRÄNSA NEDSKRÄPNING
MILJÖNÄRMÄRKTA VERKSAMHETER

2017

UPPLEVD NEDSKRÄPNING

SAMMANFATTNING

Nedskräpning ska förebyggas och minimeras.

Nedskräpning bidrar till att miljöer upplevs som otrygga.
Därför ska nedskräpning minimeras.

27 %

2018

28 %

2020

<27 %

MÅL 2024

Fokus i detta målområde är att mäta den faktiska nedskräpningen, vilket sker genom att mäta hur nedskräpat invånarna
upplever att det är i regionen.
2020 är tredje året som vi mäter den upplevda nedskräpningen
och resultatet är oförändrat jämfört med 2017. Målet är att
förebygga och minimera nedskäpning i nordvästra Skåne.

VILL DU VETA MER? BESÖK WWW.NSR.SE

SAMMANFATTNING
Belastningen på miljön ska minska samtidigt som kunderna ska
vara nöjda med avfallshanteringen. Dessa mål är kopplade till
målen i ägardirektiven 2020.
Vi fortsätter att effektivisera renhållningen för att minska avfallskostnaden, men 2020 försvårar oförutsedda händelser som ny

förbränningsskatt och pandemin detta. Pandemin gör det svårt
att få avsättning för återvinningsmaterial.
Kundnöjdindex 4,4 visar att kunderna anser att vi gör ett bra arbete. All sop- och slamtömning i regionen samt studibesöken på
NSR utförs med fordon som kör på fossilfritt bränsle.

SÄCKSTOPP GER RESULTAT
VI TESTAR FRAMTIDENS VERKTYG
I februari 2020 startar NSR ett test med bestäm-självtömning inom projektet On Demand. Ca 2 000 villahus
håll i Helsingborg får beställa tömning vid behov, istället
för att sopbilen kommer på fasta dagar och tömmer
vare sig sopkärlet är fullt eller halvtomt. Tömning be
ställs genom att dra i ett reglage på kärlet och sopbilen
kommer då inom två arbetsdagar. Testet avslutas 2021.
Detta är bara ett av de områden där vi testar nya,
digitala verktyg för att möta framtidens behov. Några
andra exempel är:

Den 1 januari 2020 slutar NSR att ta emot säckar med
blandat avfall på våra fem återvinningscentraler i regionen.
När året är slut kan vi konstatera att säckstoppet gett ett
fantastiskt resultat med kraftigt minskad felsortering.
2020 skickar vi hela 42 procent mindre avfall till förbränning
från återvinningscentralerna jämfört med 2019.
Genom att tömma säcken och sortera innehållet räddar
nordvästskåningarna drygt 3 900 ton avfall till återbruk och
materialåtervinning under året. Framförallt är det mer förpackningar, textilier och övrig hårdplast som nu sorteras ut
och hamnar rätt.

• Togenesis – en app där villakunder kan beställa fastig
hetsnära hämtning av grovavfall och textilier.
• Nivåvakter på sopkärl, markbehållare och fettunnor
där sensorer signalerar när det är dags för tömning.
• E-tjänster på vår webbplats där kunden själv kan beställa till exempel hämtning av grovavfall och mjukplast.

42 %

FÖRE OCH EFTER
SÄCKSTOPPET
Material till förbränning
från NSR:s återvinningscentraler minskar kraftigt
från 2019 till 2020.

58 %
TILL FÖRBRÄNNING

100 %

ÅRET SOM GÅTT 2020
JAN

Vi satsar på biokol
NSR och Klimatklivet
investerar 25 miljoner i en
biokolsanläggning i Helsingborg
för att skapa ett lokalt kretslopp
av stadens och invånarnas parkoch trädgårdsavfall. Produktionsstart planeras till
hösten 2021.

TA TRAPPAN UPP
— FÖR EN HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING 
Vi behöver kunna tillgodose våra behov
utan att äventyra kommande generationers
framtid. Därför måste vi hantera resurser
på ett långsiktigt hållbart sätt.

FEB
MARS

NSR tar över i Höganäs

Högt tryck på
återvinningscentralen

Den 1 januari tar NSR över
avfallshanteringen i Höganäs
kommun och sköter nu soptömningen i alla sex ägarkommuner.
Målet med den regionala samordningen är en effektiv
avfallshantering för ett
hållbart samhälle.

JUNI

Välkommen till
Återbygget!

MAJ

Återbygget öppnar på två
återvinningscentraler. Här kan
invånarna ge och ta byggmaterial
som ett alternativ till att slänga
och köpa nytt. Konceptet blir fort
populärt med återbruk av
över 6 ton byggmaterial
i månaden.

Pandemin gör att många
rensar och renoverar hemma.
Detta, i kombination med begränsat besöksantal, resulterar i
långa köer till våra återvinningscentraler och vi får vädja till
invånarna att tänka över
sitt besök.

Det gör vi sedan många år genom att arbeta efter EU:s
avfallstrappa som styr hur vi ska ta hand om avfall. NSR:s
utvecklingsarbete och investeringar strävar ständigt
uppåt – för att återvinna, återbruka och påverka för att
minska mängden material som kallas avfall. Det är bästa
sättet att minska användningen av jordens resurser och
påverkan på miljön. Samtidigt ska vi också minimera våra
egna utsläpp av miljö- och hälsostörande ämnen.

APR

På NSR sätter vi höga mål och har en stark utvecklingskultur. Även om alla mål inte uppnåtts är vägen utstakad.
Vi har mod att testa men också mod att göra fel och misstag. Vi vet att nya resultat bara kommer om vi förändrar
oss. Därför utmanar vi ständigt våra arbetsmetoder för
att lyckas i vårt uppdrag.

Tre NSR-kommuner
på topplistan
År efter år rankas flera
av NSR:s ägarkommuner högt när
Avfall Sverige utser landets bästa
avfallskommuner. I år kommer
Ängelholm in på andra plats,
även Bjuv och Åstorp finns
med bland topp-tio.

Vad är då NSR:s uppdrag? Det är bland annat att möjliggöra ett cirkulärt samhälle i regionen. Det gör vi genom
att driva utvecklingsprojekt i linje med våra ägares, kunders och samhällets intresse. När vi hämtar det avfall som
invånaren sorterat väl, ska vi skapa och utveckla de bästa
metoderna för att materialet ska komma till nytta som
nya resurser. Vi känner ett stort ansvar att vara denna
centrala länk i arbetet för en cirkulär ekonomi. Få andra
aktörer i nordvästra Skåne har lika stor möjlighet att
påverka dessa hållbarhetsfrågor.

nsr.se blir ännu bättre
Vi lanserar vår nya webbplats
med förbättrad tillgänglighet,
struktur och mobil navigering
för en mer användarvänlig upplevelse. På sajten finns en helt ny
skolportal och en inspirationsdel
för alla som vill minska
sitt avfall.

JULI

AUG

SEP

Samarbete
om plastanläggning

Samtidigt kan vi bara lyckas om vi hjälps åt. Alla regionens
invånare, politiker, partners och entreprenörer måste dra
sitt strå till stacken. Tillsammans med er har vi till exempel
sett till att skolorna minskar matsvinnet, att vackra gamla

Ulf Molén blir ny vd
Nya återvinningstjänster Båstad
En förstudie om framtidens
hållbara återvinningstjänster på
Bjärehalvön presenteras. Målet är
att hitta det optimala sättet att
samla in grovavfall, trädgårdsavfall och farligt avfall så nära
bostaden som möjligt.

DEC

NOV

Skräpåret 2020
Pandemin påverkar vår
verksamhet på många sätt med
allt från sjukdom och distansarbete till minskad efterfråga på
återvinningsmaterial. Vi är stolta
över att ha fullgjort vårt viktiga
samhällsuppdrag även detta
annorlunda år.

OKT
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TMR ska bygga Europas
mest moderna återvinningsanläggning för plastförpackningar hos NSR i Ängelholm.
Här ska upp till 80 procent av
NSR:s insamlade plastförpackningar kunna återvinnas
till nytt material.

Den 1 oktober tillträder
Ulf Molén som vd för NSR. Han
efterträder Kim Olsson som
slutade i april efter tolv år i bolaget.
Ulf ser fram emot att fortsätta det
innovativa och omtalade miljöoch hållbarhetsarbete
som NSR är känt för.

fönster får nytt liv i renoveringsprojekt, att plastförpackningar
omvandlas till järnvägsslipers
och att matavfall rötas till biogas
och medverkar till att sluta kolets
kretslopp. Mindre än 1 procent av de
cirka 250 000 ton avfall som årligen landar
hos oss läggs på deponi. Resten tas omhand längre upp i
avfallstrappan och bidrar till hållbar utveckling.

NSR I
KORTHET
Uppföljning av avfallsplan
& året som gått

2020

”Vi kan bara lyckas om vi hjälps åt.
Alla regionens invånare, politiker,
partners och entreprenörer måste
dra sitt strå till stacken.”
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NSR:s höga ambitioner och snabba utveckling har under
åren utmanat lagstiftarna. Vi gläds nu åt att dagens lagar
och regler justerats i linje med våra redan genomförda
förändringar. Vi är långt före andra aktörer i branschen.
Vi frågar oss inte om vi ska ha fastighetsnära insamling,
utan hur vi optimerar den. Vi frågar oss inte om vi ska återföra näring från matavfall till åkrarna, utan hur vi gör det
bäst. Vi frågar oss inte om vi ska sortera metaller ur aska
från fjärrvärmeproduktion, utan hur vi gör det smartast.
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Tillsammans med våra ägare är vi överens om att inte
bara sortera och se avfallet som resurser. Nu handlar det
om att ta oss uppför avfallstrappan på det mest optimala
och ansvarfulla sättet.
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Ulf Molén
Verkställande direktör
NSR AB

DET HÄR ÄR NSR

VILL DU VETA MER?

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

Detta är en populärversion av NSR:s års
redovisning och uppföljning av avfallsplan för
2020. Här har vi samlat det viktigaste som hänt
under året så att du får en översikt över det som
NSR har gjort.

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

Vill du fördjupa dig mer? Då finns hela NSR:s
årsredovisning och avfallsplansuppföljning på
vår webbplats.
nsr.se/rapporter
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UPPFÖLJNING AV AVFALLSPLAN
KOMMUNSTATISTIK 2020
Detta är en sammanställning av hur vi ligger till
per kommun i förhållande till några av målen i NSR:s regionala avfallsplan
för våra ägarkommuner i nordvästra Skåne.

FÖREBYGGA AVFALL

MATSVINN

Total mängd avfall i kg/inv/år, exkl trädgårdsavfall

Total mängd matsvinn i kg/inv/år

2017

2020

Mål 2024

Bjuv

16

15

8

420

Båstad

29

20

14

362

320

Helsingborg

24

20

12

441

419

352

Höganäs

19

23

10

Åstorp

376

357

301

Åstorp

17

19

8

Ängelholm

400

369

320

Ängelholm

21

17

11

NSR

404

368

320

NSR

23

19

11

2017

2020

Mål 2024

Kommun

2017

2020

Mål 2024

Bjuv

344

332

275

Båstad

525

403

Helsingborg

396

Höganäs

Kommun

RESTAVFALL

PLAST I RESTAVFALL

Total mängd restavfall i kg/inv/år

Plast i restavfallet i kg/inv/år

Kommun

2017

2020

Mål 2024

Kommun

Bjuv

119

119

69

Bjuv

19

22

10

Båstad

175

144

101

Båstad

28

26

14

Helsingborg

191

174

100

Helsingborg

30

20

15

Höganäs

180

167

105

Höganäs

28

30

14

Åstorp

142

143

83

Åstorp

22

22

11

Ängelholm

141

136

82

Ängelholm

22

25

11

NSR

174

161

100

NSR

27

28

14

GOD SERVICE

UPPLEVD NEDSKRÄPNING

Nöjd Kund Index på skala 0–5 (kopplat till mål i ägardirektiven 2020)

Andel invånare som anser att kommunen är nedskräpad i procent

Kommun

2017

2020

Mål 2020

Bjuv

4,4

4,2

4,4

Båstad

4,2

4,4

Helsingborg

4,3

2018

2020

Mål 2024

Bjuv

35

39

<35

4,4

Båstad

8

9

<8

4,4

4,4

Helsingborg

32

37

<32

-

4,5

4,4

Höganäs

13

9

<13

Åstorp

4,3

4,4

4,4

Åstorp

25

26

<25

Ängelholm

4,2

4,3

4,4

Ängelholm

13

11

<13

NSR

4,3

4,4

4,4

NSR

27

27

<27

Höganäs*

* NSR tog över avfallshanteringen i Höganäs kommun den 1 januari 2020

Kommun

VAD VI GÖR FÖR LUFT, VATTEN & MILJÖ
LAKVATTEN

Vatten som kommit i kontakt med avfall benämns lakvatten, hos
NSR sker detta huvudsakligen i de deponier som förvaltas på
anläggningarna. Lakvatten kan innehålla olika typer av ämnen
vilket leder till att det måste behandlas på olika sätt.
NSR använder flertalet olika system — biologisk, fysikalisk, och
kemisk rening — för att säkerställa kvaliteten på det vatten som
lämnar anläggningen. Sedan flera år tillbaka har NSR byggt upp
ett internt reningssystem för att vatten i största möjliga mån ska
kunna behandlas på plats och inte behöva gå till det allmänna
avloppsreningsverket.
En av utmaningarna med rening av lakvatten är innehållet av
näringsämnen (framförallt kväve), vilka kan orsaka övergödning
om de hamnar i naturen. För att minska näringen i lakvattnet
arbetar NSR med en reningsteknik som kallas KBR (Kontinuerlig
Biologisk Rening). Tekniken bygger på att mikroorganismer i
stora vattenfyllda dammar omvandlar och bortskaffar näringen.
På NSR:s avfallsanläggning.
Under 2020 kompletterar vi KBR-tekniken med en rotzonsan
läggning som ska rena lakvattnet ytterligare efter KBR:en. I
detta system använder NSR sig av bladvass som växer i sand
för att ta bort både näring och metaller från vattnet. Rotzonen
kommer att tas i drift under 2021 och målet är att göra ett grönt
system ännu grönare.

RISK FÖR BRAND OCH EXPLOSION

Brand kan, förutom materiella skador, även ha stor påverkan på
hälsa och miljö. Röken kan förutom att bidra med växthusgaser
även sprida dioxiner och andra gifter. Okontrollerad brand i en
avfallsanläggning resulterar också i en förlust av den energiut
vinning som avfallet skulle bidragit med om förbränningen skett
under kontrollerade former vid energiproduktion.
NSR bedriver tillsammans med räddningstjänsten i nordvästra
Skåne ett ständigt förebyggande brandarbete genom kontinuer
lig utbildning och övning.
Under 2020 uppstår åtta bränder på Filbornaanläggningen.
Sju av dessa upptäcks av NSR:s personal och kan hanteras utan
omfattande påverkan på omgivningen. En av bränderna hanterar
vi i samarbete med räddningstjänsten och även den kan stävjas i
ett tidigt skede.

LUKT

I samband med biologiska processer frigörs/bildas det ofta
svavelväte, vilket kan bidra till luktpåverkan. Hur lukten sprids
och upplevs är väldigt väderberoende (lufttryck, vindhastighet
och temperatur).
Under 2020 utför vi flertalet åtgärder för att minska påverkan
från de luktkällor som identifierades i en utredning 2019.

BIOGAS

Biogas produceras genom rötning av biologiskt avfall både från
hushåll och från företag. Den färdiga biogasen används främst
som drivmedel i bilar och bussar och ersätter då fossila bränslen.
Koldioxiden som bildas vid användningen av biogas ingår i kolets
naturliga kretslopp och bidrar därför inte till växthuseffekten.
Utöver biogasen produceras även biogödsel som näring till
regionens åkermark. Biogödseln ersätter konstgödning och
bidrar därigenom bland annat till ett bättre mikroklimat i jorden,
minskat utsläpp av koldioxid samt minskad förbrukning av änd
liga resurser (bl a fosfor).
Under 2020 produceras 7 990 000 Nm3 biogas och 140 000 m3
biogödsel. Motsvarande siffror 2019 var 7 300 000 Nm3 biogas
och 130 000 m3 biogödsel. Produktionen av biogas under 2020
motsvarar drivmedel för ungefär 8 000 bensinbilar under ett år
(1 000 l bensin/bil och år, SCB 2015).
Sedan årsskiftet 2015/16 driver Biond AB biogasanläggningen.
NSR äger fortfarande anläggningen. Under 2020 driftsätts en
ny förbehandlingsanläggning i syfte att effektivisera produktionen
av biogas på NSR:s anläggning.

TRANSPORTER

Alla transporter påverkar miljön, inte bara lokalt utan även på
det globala planet. Påverkan kommer från bland annat förslitning
av vägbanor och fossil bränsleförbränning som ger upphov till
växthuseffekten. Sedan 2016 ställer NSR krav på sina insam
lingsentreprenader att dessa ska utföras med fordon som drivs
av biogas. För de transporter/maskiner vi har som inte kan drivas
på biogas använder vi antingen diesel eller bensin med inbland
ning av förnybart bränsle som inte kommer från regnskogssköv
ling eller liknande.
Den 1 januari 2020 tar NSR över insamlingen i Höganäs kom
mun. Även här ersätter vi tidigare insamlingsfordon med fordon
drivna av biogas.

DEPONIGAS

När organiskt avfall bryts ned bildas metan, en mycket stark
växthusgas (25 gånger starkare än koldioxid). För att minimera
risken att metan som bildas i de gamla deponierna kommer ut
i atmosfären måste den tas omhand. NSR samlar därför upp
gasen genom dräneringsrör som ligger utplacerade i deponin för
att sedan använda gasen i fjärrvärmeproduktion.
Nuförtiden är det förbjudet att deponera sådant som bildar me
tan. Produktionen av metan minskar hela tiden i deponierna vil
ket i sig är bra, men det skapar också problem. Ju mindre mängd
gas det finns i en deponi, desto svårare är det att samla upp den.
NSR har under 2020 uppgraderat sitt gasinsamlingssystem
genom att borra nya brunnar. Uppgraderingen fortsätter under
2021 med ytterligare steg för att förbättra uppsamlingen och
omhändertagandet av deponigasen.

