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1. Inledning  
NSR:s sex ägarkommuner har varsin avfallsplan med olika mål och handlingsplaner. Det här 

dokumentet är en gemensam uppföljning av avfallsplanerna. För att göra den enklare att läsa följer 

den NSR:s ägardirektiv med uppdrag att samordna avfallshanteringen på ett sätt för att skapa 

effektiva och flexibla system som ger så låg miljöbelastning som möjligt. 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.  

  

Varje kommuns lokala åtgärder för att uppnå målen redovisas för sig i bilaga 3.  

 

Under 2018 har ett förslag till en regional avfallsplan tagits fram. Syftet är att få en tydligare 

samsyn kring målen med avfallshanteringen i regionen. I den regionala avfallsplanen har alla 

kommuner samma effektmål. Däremot har man separata åtgärdslistor med möjlighet att samverka 

över kommungränserna. Varje kommuns fullmäktige kommer att besluta om den regionala 

avfallsplanen och sin kommuns specifika bilagor under våren 2019. Arbetet med att ta fram 

Helsingborgs stads kommunspecifika bilagor påbörjas under 2019. Nedan följer en förteckning 

över gällande avfallsplaner i NSR:s ägarkommuner: 

 

➢ Bjuv 2015 - 2018. Antagen i kommunfullmäktige 2014-12-11 

➢ Båstad 2013 - 2016. Antagen i kommunfullmäktige 2012-12-19 

➢ Helsingborg 2016 - 2020. Antagen i kommunfullmäktige 2016-05-24 

➢ Höganäs 2013 - 2016. Antagen i kommunfullmäktige 2013-10-17 

➢ Åstorp 2015 - 2018. Antagen i kommunfullmäktige 2015-01-26 

➢ Ängelholm 2015 - 2018. Antagen i kommunfullmäktige 2014-12-15 
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2. Syfte 
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 bör 

göras varje år för att säkerställa att mål och åtgärder genomförs.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Avfallstrappan – eller avfallshierarkin – är en prioritetsordning för hur 

avfall ska hanteras (Källa: Avfall Sverige). 
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3. Regional uppföljning 
Mål och status för förebyggande av avfall, god service och kostnadseffektivisering som redovisas 

nedan i tabell 1 kommer från NSR:s ägardirektiv. I ägardirektivet står det även att vi ska minska 

spridningen av giftiga ämnen och öka materialåtervinningen och därför redovisar vi även 

målområdena materialåtervinning och avgifta kretsloppet.  

 
Tabell 1. En sammanfattande status för 2010 och 2018, samt föregående års utfall för hela NSR-regionen. 

Siffran som anges inom parentes för 2017 och 2018 avser förändringen som skett sedan 2010.  Röd – målet 

uppnås ej om inte åtgärder vidtas, Gul – målet riskerar att inte uppnås, Grön – målet uppnås eller är på god väg 

att uppnås. 

 

Målområde 

 

Målformulering Mål 2020 2010 2017 2018 

Förebyggande 

av avfall  

 

Den totala 

avfallsmängden1 

hushållsavfall ska 

minskas från 500 till 320 

kg per person och år. 

320 kg per 

person och år 

514 kg per 

person och år. 

404,3 kg per 

person och år 

 394,7 kg per 

person och år 

Material-

återvinning  

Mängden restavfall ska 

halveras från 200 till 100 

kg per person och år. 

100 kg per 

person och år 

196 kg per 

person och år. 

173,6 kg per 

person och år 

170,2 

Avgifta 

kretsloppen  

Mängden farligt avfall 

inklusive el- och 

elektronikavfall i 

restavfallet ska halveras 

från 3 kg till 1,5 kg per 

hushåll och år  

1,5 kg per 

hushåll och år 

2,15 kg per 

hushåll och år 

(Båstad, 

Helsingborg, 

Höganäs, Åstorp 

och Ängelholm) 

1,1 kg per 

hushåll och år 

(villor)  

0,97 kg per 

hushåll och år 

(villor + fff 

Helsingborg) 

1,31 kg/inv. och 

år  

God arbetsmiljö 

och hygien  

Antalet arbetsskador ska 

halveras. 

Data saknas 41 olyckor 

 

38 olyckor 

(-7,3 %) 

47 olyckor 

God service  Antalet kundklagomål 

ska halveras. 

Data saknas Nöjdkundindex: 

3,9  

Nöjdkundindex 

4,3 

(+10,3 %) 

Nöjdkundindex 

4,4 

(+12,8 %) 

Kostnads-

effektivisering 

Nettokostnaden ska 

halveras. 

450 kr per 

invånare 

795 kr per 

invånare  

630 kr per 

invånare (-20,8 

%) 

585 kr per 

invånare (-26,4 

%) 

 

Förebyggande av avfall 

Den totala mängden hushållsavfall har minskat med 9,6 kilo per invånare och år jämfört med 2017.  

Under 2018 har nya och fler återbruksaktörer upphandlats vilket har lett till att mer möbler, prylar och 

textilier har gått till återbruk. Under året har vi även flyttat upp vitvaror och träpallar från 

materialåtervinning till återbruk, vilket har lett till att mängden återbruk har ökat med 1,4 kilo per 

invånare och år. Insamlad mängd matavfall har minskat med 4,7 kg per person och år vilket kan vara 

ett resultat av NSR arbete riktat mot matsvinn och matavfall.  

Figur 2 visar hur matsvinnet i matavfallet har förändrats från 2013 till 2018 hos villakunder. Matsvinn 

är det matavfall som slängs i onödan. Till exempel mat som blivit för gammal eller mat som vi inte 

orkat äta upp.  

                                                        
1 Den totala mängden avfall är det hushållsavfall som kommer från fastighetsnära insamling, återvinningscentraler och 

återvinningsstationer. I den totala mängden hushållsavfall räknas ej trädgårdsavfall med. 
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Figur 2 Matsvinn i matavfallet hos villor mellan 2013–2018 utifrån plockanalyser. Anges i kg/hushåll och år. 

Materialåtervinning  

Målområdet Materialåtervinning utvecklas positivt. Restavfallsmängderna har minskat med 3,4 kilo 

per invånare och år. Under 2018 har böcker flyttats från energiåtervinning till materialåtervinning 

vilket har bidragit till mindre restavfallsmängder på återvinningscentralerna.  

 

Helsingborg, Höganäs och Ängelholm – NSR:s tre största kommuner – har minskat sina 

restavfallsmängde medan Bjuv, Båstad och Åstorp har ökat sina restavfallsmängder. Anledningen till 

de minskade restavfallmängderna är kampanjer riktade mot matsvinn och källsortering.  Vi kan även 

se att insamlad mängd tidningar minskar och det kan bero på att allt fler använder sig av digitala 

tidningar och reklam. 

 

Fastighetsnära insamling av matavfall ger en källsorteringsgrad på cirka 76 procent i villor och cirka 

32 procent i flerfamiljsbostäder. Källsorteringsgraden är den andel av matavfallet som hamnar i 

matavfallskärlet och räknas ut utifrån plockanalyser som görs på slumpmässigt utvalda fastigheter 

vilket kan ge en variation i källsorteringsgraden, var men det ger en fingervisning i hur det ser ut över 

tid. Vi kan se i tabell 2 att villor generellt är bättre på att sortera sitt matavfall än flerfamiljsfastigheter. 

För att nå målen måste vi öka medvetenheten kring att sortera rätt, framförallt hos invånare boende i 

flerfamiljsfastigheter.  

 
Tabell 2 Källsorteringsgrad av matavfall i samtliga kommuner, uppdelat på villor och flerfamiljsfastigheter 

2018 

 Bjuv Båstad Helsingborg Höganäs Åstorp Ängelholm NSR 

Villor 81,8 78,4 72,7 65,1 77,6 77,3 76,1 

Flerfamiljsfastigheter 35,3 28,7 24,6 42,4 38,5 45,6 32,3 

  

 

Avgifta kretsloppet 

Bedömning av målområdet Avgifta kretsloppen går från grön till gul bedömning. Mängden farligt 

avfall och elavfall räknas utifrån plockanalyser, vilket kan ge ett varierande resultat. Det värde som 

redovisas är ett gemensamt värde utifrån antal hushåll som analyserats. Under året har fokus legat på 
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att få fler fastighetsägare att ansluta till fastighetsnära insamling av elavfall i alla ägarkommuner. För 

att nå målet måste vi även öka kunskapen om hur elavfall kan samlas in och varför det är viktigt.  

God arbetsmiljö och hygien 

Antalet inrapporterade olyckor har ökat under 2018 jämfört med 2017 vilket är resultatet av insatser 

för att motivera anställda att rapportera in händelser. Några allvarliga händelser 2018 är:  

• En personbil kom körande på cykelväg och trottoar, var mycket nära att köra på 

miljöarbetaren.  

• Kund på återvinningscentral försökte ta kopparrör och personal såg det. Förklarade för 

kunden att det inte är tillåtet att ta saker från återvinningscentralen. Kunden blev aggressiv 

och försökte slå miljöarbetaren med röret. Miljöarbetaren hann undan och röret träffade 

sidorutan på hjullastaren.  

• En container drogs upp från källarplan med dragdon. Dragdonet hoppades av och containern 

åkte baklänges och slog i väggen på källarplan. Efter denna händelse plockades dragdon bort 

och containrar ersattes med kärl.   

God service 

Under 2018 har vi arbetat för att öka anslutningen till sms-påminnelse och sms-respons. Sms-

påminnelsen påminner kunderna om tömning och att ställa ut kärlet. Sms-respons är en service för 

fastighetsskötare. Om det är något problem i miljörummen får fastighetsskötaren ett sms och kan 

åtgärda.  

 

Det nya bomsystemet på återvinningscentralerna gör att vi kan justera öppettiderna efter kundernas 

önskemål och behov.  

Kostnadseffektivisering 

Nettokostnaden har minskat med 26,4 procent mellan 2010 och 2018. Detta är en bra minskning men 

vi riskerar fortfarande att inte nå målet. Det viktigaste är att få invånarna att källsortera bättre för att 

minska behandlingskostnaderna.  

 

 

För att nå målen arbetar NSR efter följande strategier;  

 

• Vi ska anpassa insatserna för olika målgrupper. 

• Vi ska öka kunskapen hos invånare och kunder. 

• Vi ska ständigt vara ledande i debatten. 

• Vi ska tillhandahålla hållbara lösningar. 

• Vi ska visa att bra val lönar sig. 

• Vi ska samverka med olika aktörer. 
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4. Kommunspecifik uppföljning 
I följande avsnitt redovisas målområdena med siffror specificerade för respektive kommun.  Det är 

samma målområden som finns i den regionala uppföljningen, fast med tillägg av målområdet 

Minskad klimatpåverkan.  

4.1 Förebyggande av avfall 

I nordvästra Skåne har vi nått långt när det gäller att återvinna material, energi och näring ur avfall. 

Ur ett miljöperspektiv är det bäst om en produkt aldrig produceras, jämfört med om den produceras, 

används och sedan återvinns. Förebyggande av avfall är det översta steget i avfallstrappan (EU:s 

avfallshierarki). Målområdet Förebyggande av avfall handlar om att hitta verktyg för att minska 

avfallsmängderna genom att förebygga att avfallet uppstår. Detta kan åstadkommas genom 

exempelvis beteendeförändringar eller nya affärsmodeller med kretsloppstänk som ledstjärna.  

 

Kommunspecifika mål för Förebyggande av avfall 

Insamlingsmålen skiljer sig åt i NSR:s olika ägarkommuner (mål i avfallsplan) och i tabell 3 listas 

respektive kommuns mål. I figur 2 visas även utfall över tid 2010–2018 angivet som total mängd avfall 

(kilo/invånare/år). I bilaga 3 finns en uppföljning av de åtgärder som NSR arbetat med för att nå de 

regionala och lokala målen i avfallsplanerna inom målområdet Förebyggande av avfall. 

 

Tabell 3. Beskrivning av mål för avfallsminimering för de kommuner som har mål för detta i sin avfallsplan, 

en sammanfattande status för 2010 och 2018, samt föregående års utfall. Siffran som anges inom parentes för 

2017 och 2018 avser förändringen från 2010. Röd – målet uppnås ej om inte åtgärder vidtas, Gul – målet riskerar 

att inte uppnås, Grön – målet uppnås eller är på god väg att uppnås. 

 

Kommun 

 

Målformulering Mål 2010 2017 2018 

Bjuv Bjuvs kommun ska verka för att 

hushållens totala avfallsmängd ska 

minska med 48 kg/inv. 2015 - 2018 

och detta bör göras med 12 kg per 

invånare och år. 

245 

kg/inv år 

2018 

309 kg/inv 344,2 kg per 

person och år 

(+11,4 %) 

340,1 kg per 

person och år 

(+8,3 %) 

Båstad 

 

Den totala avfallsmängden ska 

minska med 70 kg/inv från år 2011 

till år 2015. 

649 

kg/inv år 

2015 

678 kg/inv 525,2 kg per 

person och år 

(-22,5%) 

549,7 kg per 

person och år 

(-16,0 %) 

Helsingborg Den totala mängden hushållsavfall 

per invånare i Helsingborg ska 

minska till 320 kg år 2020 

320 

kg/inv år 

2020 

506 kg/inv 396,2 kg per 

person och år 

(-21,7%) 

385,6 kg per 

person och år 

(-23,7 %) 

Höganäs Hushållens totala avfallsmängd ska 

minska med 50 kg/inv från år 2011 

till år 2016. 

580 

kg/inv år 

2016 

607 kg/inv 440,6 kg per 

person och år 

(-26,1 %) 

432,1 kg per 

person och år 

(-28,8%) 

Åstorp Den totala avfallsmängden 2013 var 

693 kg/inv. (exkl. trädgårdsavfallet) 

Hushållens totala avfallsmängd ska 

minska med 224 kg/inv till 2018. 

Detta bör göras med 56 kg per år.  

413 

kg/inv år 

2018 

534 kg/inv 375,9 kg per 

person och år 

(-29,6 %) 

363,0 kg per 

person och år 

(-31,2 %) 

Ängelholm Hushållens totala avfallsmängd ska 

minska med 156,5 kg per invånare år 

2013 till 2018. Detta motsvarar en 

minskning på 39,1 kg per invånare 

och år. 

391 

kg/inv år 

2018 

488 kg/inv 399,9 kg per 

person och år 

(-18,1 %) 

393,4 kg per 

person och år 

(-18,8 %) 
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Fortfarande mycket avfall 

2018 sjunk de totala avfallsmängderna för hela NSR med cirka 2,4 procent jämfört med 2017 (se figur 

3). Även om avfallsmängderna sjunker är det inte tillräckligt för att nå målen till 2020.  

 

I tabell 3 ser vi att Båstad går åt fel håll, även om de redan nått sitt mål i avfallsplanen måste vi göra 

insatser för att vända trenden med ökade avfallsmängder. I Ängelholm är det viktigt att göra en insats 

eftersom den totala avfallsmängden minskat väldigt lite. 

   

I Bjuv, Höganäs, Helsingborg och Åstorp har minskningen av avfall varit relativt stor men det krävs 

fortfarande insatser för att vi ska lyckas nå målet till 2020.  

 

I bilaga 1 finns en fullständig förteckning över avfallsmängderna och siffror för specifika fraktioner.  
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Figur 3. Total mängd insamlat avfall. Sammanställningen avser fastighetsnära insamlat avfall, avfall från 

återvinningsstationer och återvinningscentraler från hushållen i NSR-kommunerna 2010 - 2018 i kilo/invånare 

och år. I denna avfallsmängd ingår inte trädgårdsavfall. Utsatt dataetikett avser NSR. 
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Detta har gjorts  

Tillhandahålla hållbara lösningar 

 

✓ Skapa förutsättningar för att få mer avfall att gå till återbruk 

NSR har ett stort flöde av material och försöker ständigt hitta nya flöden som tar materialet 

högre upp i avfallshierarkin. Under 2018 har NSR hittat nya flöden för: 

 

o Möbler – Genom att ha återbruksguider, sista-chansen-vagnen och fler aktörer som 

kan ta emot möbler har andelen möbler till energiåtervinning minskat.  

o Vitvaror – Nya aktörer som reparerar och kontrollerar vitvarorna har bidragit till att 

vitvaror har flyttats från återvinning till återbruk.  

o Träpallar – Istället för att träpallarna ska gå till energiåtervinning går det idag till 

återbruk genom ett samarbete med Norrlandspall.  

 

✓ Europa minskar avfallet  

NSR deltar i evenemanget Europa minskar avfallet och visade tre material/produkter som har 

flyttats högre upp i avfallstrappan. Detta material var böcker, träpallar och vitvaror  

 

✓ Sista-chansen-vagnen  

Återbruksguiderna pratar med kunderna om de vill lämna till återbruket istället för att 

materialet går till materialåtervinning eller energiåtervinning. Genom en vagn som placerats 

vid containrarna, har besökaren möjligheten att lämna sitt material till återbruk istället för i 

containrarna. 

 

✓ Återbrukshyllan  

Renhållningspersonalen som hämtar grovavfall fastighetsnära kan nu också sortera ut 

material till återbruk och inte bara efter materialslag. 

 

✓ Det hållbara kontoret 

Under 2018 har Ulrika från SIMSALABIM Förvandlingsdesign skapat det hållbara kontoret 

hos Miljöförvaltningen på uppdrag av Helsingborgs stad via projektet ”Återbruket”. Ett 

kontor där enbart möbler från Återbruket har använts och skapat en trevlig hållbar atmosfär.  

 

Samverka med olika aktörer 

 

✓ Miljönärmärkning  

Verksamheter som främjar återbruk och förlänger livet på prylar genom till exempel 

reparationer kan bli miljönärmärkta. Under 2018 har 4 nya verksamheter miljönärmärkts. 

Total är nu 48 verksamheter i regionen miljönärmärkta. Verksamheterna anmäler sig på 

http://xn--miljnr-fua6l.se/miljonarmarket/ och om de uppfyller kraven miljönärmärker NSR 

dem och de får en dekal att skylta upp med i sin verksamhet.   

 

✓ Återvinningens dag på återvinningscentralen 

Miljönärmärkta verksamheter bjöds in till återvinningscentralen med möjlighet att visa upp 

http://miljönär.se/miljonarmarket/
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vad de gör och hur man kan bidra till ett mer hållbart samhälle.   

 

✓ Återbruksguider 

NSR har tecknat ett samarbete med arbetsförmedlingen om instegsjobbare. Dessa hjälper 

kunderna och frågar dem om de hellre vill skänka till återbruket än att slänga hela textilier, 

prylar och möbler.   

 

✓ Återbruksupphandling 

Nya återbruksaktörer har upphandlats under 2018. De nya aktörerna är Human Bridge, 

Emmaus, Activa och Myrorna. I samband med de nya återbruksaktörerna har även ett 

samarbete mellan dessa och nyckelpersoner på återvinningscentralerna bildats för att kunna 

hjälpas åt och få mer att gå till återbruk. 

 

✓ Nätverk Avfall Sverige  

NSR har deltagit aktivt i Avfall Sveriges arbetsgrupp för avfallsförebyggande. Bland annat 

har vi drivit frågan kring att det bör finnas ett mål för att minska avfallet. 

 

✓ Återbruksutställning Miljöverkstaden 

Miljöverkstaden arrangerar varje år en utställning som en del i deras program Sopor i retur för 

årskurs 3. 2018 gick utställningen under namnet Nytt stuk med återbruk och hade fokus på 

återbruk av kläder. På plats fick eleverna veta mer om miljöpåverkan från kläder och fick 

prova göra nya outfits av gamla kläder.  

 

✓ En hållbar jul  

NSR har deltagit i evenemanget ”En hållbar jul” som tipsar om hur man kan göra julen 

hållbar på många sätt, som till exempel konsumera miljösmarta klappar samt äta och handla 

klimatsmart mat. Arrangemanget ville också skapa integration för ett mer socialt hållbart 

samhälle 

 

✓ 5 kommuner på topp 10  

Avfall Sverige utser årligen årets avfallskommun. Detta räknas ut utifrån kundnöjdhet, 

insamlad mängd mat – och restavfall, andel förnybara drivmedel och mängd farligt avfall, 

tidningar och förpackningar i restavfallet. 5 av NSR:s 6 kommuner hamnade i topp 10.  

 

✓ Nätverk HUT  

NSR har deltagit aktivt i HUT, Skånes Nätverk för avfallsminimering. Där utbyter 

medlemmarna erfarenheter och genomför studiebesök tillsammans.  

 

✓ Samverkan med krögare och restauranger 

NSR fortsätter stötta organisation Krogsamverkan. Fokus är att få igång samarbetet mellan 

krögare och restauranger för att minska matsvinnet.  

 

✓ Samverka med ägarkommunerna kring en regional avfallsplan 

Under 2018 har arbetet med en regional avfallsplan startat. Syftet med en regional avfallsplan 

är att tillsammans över kommungränserna verka för att minska avfallets mängd och farlighet 
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samt styra kommunernas avfallshantering i riktning mot ett hållbart samhälle och en cirkulär 

ekonomi.  

 

✓ Partner till A Sustainable Tomorrow  

NSR är en partner till A Sustainable Tomorrow är en modern mötesplats, både digital och 

fysisk. Organisationen bakom tillhandahåller verktygen för att möta framtiden genom att 

sammanföra personer som normalt inte möts i vardagen. De arrangerar konferenser, 

workshops och utbildningar med såväl svenska som internationella föreläsare och coacher. 

Allt med utgångspunkt från de 17 globala målen för hållbar utveckling. 

 

Öka kunskapen 

 

✓ Sammanställt plockanalyser 

Under 2018 har vi genomfört plockanalyser på villor och flerfamiljsfastigheter i alla sex 

kommuner. Plockanalyserna på villor har genomförts på samma sätt som innan men hos 

flerfamiljsfastigheter har vi tagit fram exakt antal invånare i de fastigheter som deltagit i 

plockanalysen, detta för att vi inte har fullständig information om hur många hushåll som 

finns i fastigheterna. Resultaten har visat att villor är generellt bättre på att sortera ut sitt 

matavfall än invånare i flerfamiljsfastigheter.  

 

✓ Utbildning 

Alla 3:e och 8:e klasser i regionen erbjuds utbildning på NSR. Sammanlagt under året togs 113 

klasser emot på NSR.   

  

✓ Smart mat Helsingborg   

NSR har deltagit vid workshops, hållit i utbildningar och deltagit i nätverk för skolkockar 

inom smart mat Helsingborg. Ett projekt som startat efter staden fått pengar från klimatklivet 

med mål att halvera matsvinnet och öka andelen klimatsmart mat i skolorna. Genom projektet 

kan skolorna lära av varandra och undersöka vad som fungerar.   

 

✓ Mindre matsvinn på äldreboende i Bjuv 

Varagården i Bjuv hade i snitt 55 kilo matsvinn i veckan och började då arbeta aktivt med 

problemet. När det mättes första veckan i mars var de nere på 0,5 kilo matsvinn per dag. Det 

som har lett till en oerhörd minskning är bättre och tätare kommunikation mellan kök och de 

olika avdelningarna men att även ta vara på mat som blir över. 

 

 

 

 

Ledande i debatten 

 

✓ Årets Kretslöpare  

NSR utser Årets kretslöpare och 2018 gick priset postumt till Sanita Vukicevic för hennes 
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arbete med att studera avfallets sammansättning genom plockanalyser.  

  

✓ Årets sopa  

Årets sopa är ett benchlearning pris skapat av NSR med syfte att uppmärksamma produkter 

som inte tillverkas hållbart. Årets sopa 2018 blev blöjan.  

 

✓ NSR-dagen  

Årets tema var förebyggande av avfall – hur förebygger vi det avfall som uppstår och hur 

skapar vi cirkulära flöden? Intressanta gästföreläsare var på plats för att inspirera och utbyta 

idéer 

 

✓ Stadsutveckling/citylogistik 

Till nya stadsdelar har ett förslag på ”Resursens hus” tagits fram av NSR. Tanken med 

resursens hus är att samla all service på en plats inom den nya stadsdelen som blir en 

samlingsplats där de kan hämta paket, kan slänga sitt avfall så resurserna tas tillvara och 

tillgång till verkstad för att reparera till exempel cyklar. Resursens hus kan även innehålla 

caféer eller bytesrum.  

Fortfarande mycket avfall – detta kommer att göras 

Mängden avfall har bara minskat 2,3 procent under 2018, vilket innebär att det regionala målet att 

minska mängderna till 320 kilo per invånare senast år 2020 fortfarande riskerar att inte nås. För att öka 

tempot kommer NSR att fokusera på följande under 2019: 

 

Insatser ska anpassas för olika målgrupper 

 

✓ Kök som räddar käk 

Kök som räddar käk erbjuder restauranger i regionen rådgivning att minska matsvinnet men 

projektet syftar också till att se till att det matavfall som uppstår sorteras som matavfall.  

 

✓ Resterkocken 

Riktar sig till skolor men det går även att delta individuellt. Målet är att minska matsvinnet i och 

bygger på recept gjorda på rester. Elever eller hela skolor skickar in sitt bidrag och kan vinna 

pengar till klassen.    

Tillhandahålla hållbara lösningar 

 

✓ Skapa förutsättningar för att få mer avfall att gå till återbruk 

Ett helhetsgrepp kring denna fråga är komplex och innefattar lösningar för intern hantering av 

grovavfall, logistik för fastighetsnära insamling av material, samarbeten med secondhand-

verksamheter, utbildning av personal på återvinningscentralerna och mycket mer. Den 

grundläggande frågan är hur NSR, som har ett stort flöde av material, kan styra om en större 

andel till återbruk. 

 

✓ Mindre inkastfack till restavfall 

Under 2019 kommer ett test genomföras på 1000 liters restavfallskärl med syfte att minimera att 

grovavfall hamnar i kärlet. Detta kommer göras genom ett lock på kärlet med mindre luckor som 

restavfallspåsen ska kastas in genom.   
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Samverka med olika aktörer 

 

✓ Samverkan med aktörer inom Vera Park 

Genom att skapa en plattform för samordning av miljöteknikföretag kan nya miljölösningar som 

bidrar till en hållbar utveckling växa fram. NSR:s samarbete med näringsliv, akademi och 

samarbetspartners ska växa och utvecklas genom industriparken Vera Park. 

 

✓ Arbete med hantering av massor  

NSR ska samordna de sex ägarkommunernas arbete med förorenade jordar och schaktmassor. 

Fokus ligger på att få kontroll över flöden, minimera transportavstånd, skapa effektivitet och 

utveckla nya behandlingsmetoder och sanerings- och/eller avsättningsmöjligheter för förorenad 

jord. NSR har anställt en resurs för att arbeta med frågan.   

 

Öka kunskapen 

 

✓ Smart mat Helsingborg   

Under 2019 kommer NSR delta vid workshops. Den riktar sig i första hand mot kökspersonal. En 

förhoppning är att kunna arbeta med detta mot alla kommuner i familjen Helsingborg. NSR ska 

även vara med i ett nätverk med hemkunskapspersonal som är en viktig länk mellan elever, 

kökspersonal och övriga pedagoger.    
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4.2 Materialåtervinning 

Materialåtervinning är det tredje högsta steget i avfallstrappan (EU:s avfallshierarki). Målområdet 

Materialåtervinning innebär att förhindra avfall från att hamna i restavfallet och gå till förbränning. 

Istället ska så mycket som möjligt sorteras ut och bli till nya produkter. 

Kommunspecifika mål för Materialåtervinning 

Restavfallsmålen varierar mellan NSR:s ägarkommuner (avfallsplan) och i tabell 4 listas respektive 

kommuns mål. I figur 4 visas även utfall över tid 2010–2018 angivet som total mängd restavfall 

(kilo/invånare/år). I bilaga 3 finns en uppföljning av de åtgärder som NSR arbetat med för att nå de 

regionala och lokala målen i avfallsplanerna inom målområdet Materialåtervinning. 

 

Tabell 4. Sammanställning av mål för materialåtervinning inom NSR samt en sammanfattande status för 2010 

och 2018 samt föregående års utfall gällande mängd restavfall. Siffran som anges inom parentes för 2017 och 

2018 avser förändringen från 2010. Röd – målet uppnås ej om inte åtgärder vidtas, Gul – målet riskerar att inte 

uppnås, Grön – målet uppnås eller är på god väg att uppnås. 

 

Kommun 

 

Målformulering Mål 2010 2017 2018 

Bjuv  Minska mängden felsorterat 

matavfall i restavfallet till 9,5 

kg/invånare (år 2018) och mängden 

felsorterat 

producentansvarsmaterial i 

restavfallet till 4,3 kg/invånare 

fram till år 2018. (Det finns inget 

mål för mängd restavfall). 

140 kg/inv 123 

kg/inv 

118,8 kg/inv. och 

år (-3,4 %) 

120,2 kg/inv. och 

år (-2,3 %) 

9,5 kg 

matavfall/inv i 

restavfallet 

Data 

saknas 

22,14 kg 

matavfall/inv. i 

restavfallet 

36,07 kg 

matavfall/inv. i 

restavfallet (fff) 

11,4 kg 

matavfall/inv. i 

restavfallet (villor) 

4,3 kg/inv 

felsorterat 

producentansvars

material i 

restavfallet  

Data 

saknas 

26,6 8 kg 

felsorterat 

producentansvar-

material i 

restavfallet 

31,33 kg 

felsorterat 

producentansvar-

material i 

restavfallet /in och 

år (fff) 

16,64 kg 

felsorterat 

producentansvar-

material i 

restavfallet /in och 

år (villor) 

Båstad Målet till 2016 är att minska 

restavfallet till 200 kg per invånare 

(turister medräknade).  

Minska felsorteringarna med 25 

procentenheter från år 2012 till 

2016. (2012 var 67 % felsorterat) 

200 kg/inv  237 

kg/inv 

173,8 kg/inv. och 

år (-26,7 %) 

174,7 kg/inv. och 

år (-26,3 %) 

Minska till 42 % 

felsorteringar 

 55 % felsorterat i 

restavfallet 

67,1 % felsorterat i 

restavfallet (fff) 

58,3 % felsorterat i 

restavfallet (villor) 

Helsingbor

g 

Den totala mängden fastighetsnära 

insamlat restavfall i Helsingborg 

ska minska till 100 kg per invånare 

senast 2020 

100 kg/inv 208 

kg/inv 

190,6 kg/inv. och 

år (- 8,4 %) 

186,0 kg/inv. och 

år (-10,6 %) 

Höganäs 55 % av soppåsens vikt ska sorteras 

ut och lämnas separat som 

källsorterat material senast år 2016. 

84,6 kg/inv 188 

kg/inv 

180,4 kg/inv. och 

år (-4,0 %) 

173,2 kg/inv. och 

år (-7,9 %) 

Minska till 45 % 

felsorteringar 

Data 

saknas 

Data saknas 62,5 % 

felsorteringar i 

restavfallet 

Åstorp Minska mängden restavfall till 103 

kg/invånare till 2018.  

103 kg/inv 161 

kg/inv 

142,3 kg/ inv. och 

år (-11,6 %) 

144,3 kg/ inv. och 

år (-10,4 %) 
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Minska mängden matavfall i 

restavfallet till 9 kg/invånare år 

2018. Minska felsorteringarna av 

producentansvarsmaterial till 10,5 

kg/invånare fram till 2018. 

9 kg matavfall/inv 

i restavfallet 

Data 

saknas 

16,01 kg 

matavfall/ 

invånare och år i 

restavfallet 

38,09 kg 

matavfall/inv. i 

restavfallet (fff) 

18,96 kg 

matavfall/inv. i 

restavfallet (villor) 

10,5 kg/inv 

felsorterat 

producentansvars

material i 

restavfallet 

Data 

saknas 

21,33 kg 

felsorterat 

producentansvar-

material i 

restavfallet 

42,36 kg 

felsorterat 

producentansvar-

material i 

restavfallet /in och 

år (fff) 

25,68 kg 

felsorterat 

producentansvar-

material i 

restavfallet /in och 

år (villor) 

Ängelholm  Målet till 2018 är att minska 

restavfallet till 119 kg per invånare.   

Minska mängden förpackningar, 

tidningar, matavfall och 

trädgårdsavfall i restavfallet vid 

plockanalyser till 55 kg 2018. 

119 kg/inv 185 

kg/inv 

142,8 kg/inv. och 

år (-22,8%) 

140,7 kg/inv. och 

år (-24,0 %) 

55 kg/invånare 

och år 

Data 

saknas 

27,4 kg/invånare 

och år 

54,73 kg/invånare 

och år (fff) 

44,24 kg/invånare 

och år (villor) 
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Figur 4. Total mängd insamlat restavfall i respektive kommun mellan 2010–2018. Siffrorna innefattar 

inte inkomna mängder restavfall på återvinningscentraler. Utsatt dataetikett avser NSR. 
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Av den totala mängden insamlat hushållsavfall som samlats in, både via återvinningscentralen och 

fastighetsnära, är källsorteringsgraden 46 procent. Detta är 0,5 procent sämre än förra året, trots att 

den totala avfallsmängden, restavfallsmängden och matavfallsmängden minskat. Utifrån 

plockanalyser kan vi se att matsvinnet har minskat vilket gör att mängden matavfall som samlas in är 

mindre och bidar till att källsorteringsgraden minskat (se figur 2).  

 

I Helsingborg har restavfallmängden minskat med 4,6 kilo per person och år. Även matavfallet har 

minskat med 6,4 kg per person och år. I plockanalyser genomförda under 2018 ser vi att mängden 

matsvinn minskat, både i matavfallet och i restavfallet. Detta resultat kan vi härleda till att arbetet 

med att minska matsvinnet och öka källsorteringen har gett resultat.  

 

Bjuv och Åstorp har ökat sina restavfallsmängder med 1,6 kilo per invånare och år samt 2 kilo per 

invånare och år. Här har vi inte gjort några större insatser 2018, vilket vi kan se i restavfallsmängden.  

 

Båstad har ökat sina restavfallmängder med nästan 1 kg per invånare och år även om projektet med 

att öka anslutningen till fyrfack har pågått och anslutningen har gått från 54 procent till 68 procent. En 

anledning till ökningen kan vara den varma sommaren. Båstad är en sommarstad och 2018 var en 

varm och fin sommar från april/maj till september/oktober. Fler turister medför mer avfall.  
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Figur 5. Källsorteringsgrad mellan åren 2011 - 2018 i respektive NSR-kommun och ett genomsnitt för 

NSR-regionen. Källsorteringsgrad avser andelen fastighetsnära utsorterat matavfall och 

förpackningar och tidningar (inklusive återvinningsstationer och återvinningscentraler) av den 

totala mängden fastighetsnära insamlat restavfall, matavfall, tidningar och förpackningar (inklusive 

återvinningsstationer och återvinningscentraler). Utsatt dataetikett avser NSR.  
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I Höganäs har restavfallsmängden minskat med 7,2 kilo per person och år. Kommunen har bytt från 

matavfallspåse i papper till påse av bioplast. 2017 började man samla in blandglas (färgat- och 

ofärgade glasförpackningar i samma kärl) och under 2018 utvecklades detta till att även samla in 

metallförpackningar tillsammans med blandglaset. Tidigare samlades metallförpackningar in i en 

separat låda vilket många invånare inte tyckte om, och utifrån insamlade mängder kan vi se att glas- 

och metallförpackningar har ökat med 42 ton under 2018 jämfört med 2017 vilket har bidragit till att 

restavfallsmängderna minskat.  

 

I Ängelholm har restavfallmängden minskat med cirka 2 kilo per invånare och år. I slutet av 2016 

infördes fyrfackskärl i Ängelholm och 2017 var anslutningsgraden 86 procent. 2018 har den ökat till 88 

procent. Under 2018 har vi även arbetat mycket med flerfamiljsfastigheter med syfte att öka 

anslutningen till småelsabonnemanget men även sett över miljörummen i helhet för att öka 

utsorteringen av tidningar och förpackningar.  

 

Insamlade mängder från villor och fritidshus 

Under 2017 började vi föra statistik över insamlade mängder från villor och fritidshus, vilket fortsatt 

under 2018, se figur 6. Alla kommuner har 2018 minska sin utsorteringskapacitet utom Ängelholm.  

Utsorteringskapaciteten är det avfall som är sorterat rätt. Är allt rättsorterat är utsorteringskapaciteten 

100 procent. Under 2018 har alla kommunerna även minskat sitt matavfall, vilket kan vara ett resultat 

av all information om matsvinn och matavfallsortering.  

 

 

Fraktion (FNI) Bjuv Båstad Helsingborg Åstorp Ängelholm 

År 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Anslutningsgrad (%) 97 97 62 68 98 98 94 94 86 88 

Restavfall (kg/inv. och 

år) 
69,31 76,07 97,12 92,97 74,91 74,81 70,70 77,03 

 

78,29 80,19 

 

Matavfall (kg/inv. och år) 57,37 52,4 72,92 67,97 51,59 47,88 

 

60,57 57,13 

 

59,29 56,56 

 

Tidningar och 

förpackningar (kg/inv. 

och år) 

66,34 70,04 63,87 63,77 83,15 77,57 

 

60,12 56,08 

 

64,98 65,53 

 

Total avfallsmängd  
(kg/inv. och år) 

193,02 198,51 233,91 224,71 209,66 200,25 

 

191,19 190,25 

 

202,56 202,29 

 

Utsorteringskapaciteten 
(%) 

81 77 77 76 79 77 81 76 80 82 

Figur 6 Avfallsmängder från villa och fritidshus utifrån insamlade mängder från villabilarna.  

 

Bjuv har minskat insamling av matavfall, tidningar och förpackningar med 8,67 kilo per invånare och 

år medan restavfallet har ökat med 6,76 kilo per invånare och år. Utifrån plockanalyserna genomförda 

2017 och 2018 kan vi se att mängden matavfall i restavfallet har minskat lite medan mängden 

tidningar och förpackningar har ökat. Vi kan även se att mängden matsvinn i matavfallet har minskat 

från 2017 till 2018 med ungefär 1 kg per invånare och år.  

 

I Båstad är avfallsmängden större än i de andra kommunerna som har fyrfackskärl och det kan bero 

på att Båstad har lägre anslutningsgrad till denna typ av abonnemang. Restavfallsmängderna från 



 

 

19 

 

villor och fritidshus har minskat och detta kan bero på en ökad anslutningen till fyrfackskärl. 

Plockanalyserna 2017 och 2018 är genomförda på samma område under samma period. Det vi kan se 

är att matsvinnet i restavfallet har minskat med ungefär 3,4 kg per invånare och år och med ungefär 4 

kg per invånare och år i matavfallet. Tyvärr har matavfallet i restavfallet ökat lite medan tidningar och 

förpackningar har minskat.  

 

I Helsingborg ser vi att mängden matavfall som samlas in är lägre än i de andra kommunerna. Där är 

matavfallsfacket placerat i insatsen som är 45 liter, jämfört med matavfallsfacket i Ängelholm som är 

118 liter. Vi ser även att Helsingborg samlar in mer plastförpackningar än de andra kommunerna. 

Detta beror på att facket för plastförpackningar är större och kunderna slipper ringa och boka 

mjukplasthämtning.  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. 

 

Åstorp har ökat sin restavfallsmängd med 7 kg/invånare och år från 2017 medan matavfall, tidningar 

och förpackningar har minskat med cirka 7 kg/invånare och år. Eftersom anslutningsgraden är samma 

och utsorteringskapaciteten har minskat drar vi slutsatsen att mer matavfall, tidningar och 

förpackningar hamnat i restavfallet.    

 

Ängelholm har ökat sin restavfallsmängd 1,9 kilo per invånare och år men ändå har 

utsorteringskapaciteten ökat. Detta beror på att större del av restavfallet är sorterat rätt. Utifrån 

plockanalyserna såg vi att cirka 55 procent av restavfallet är restavfall och ligger på rätt plats.  

 

Plockanalyser 

 

 
Figur 7 Sammansättning av restavfall utifrån plockanalyser i alla kommuner på villor och flerfamiljshushåll 

2018. 
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Av plockanalyserna som gjorts på villor i samtliga sex kommuner kan vi se ett gemensamt värde på 

hur deras restavfallskärl är uppbyggt utifrån figur 7, villor. Vi ser även hur restavfallskärlet är 

uppbyggt i flerfamiljsfastigheter i samma kommuner, figur 7 flerfamiljsfastigheter. Då ser vi att det 

fortfarande finns mycket matavfall, tidningar och förpackningar kvar. Av restavfallsbehållaren är det 

bara 45–50 procent som ska vara där. Det innebär att mer än hälften av det som idag går till 

energiåtervinning hade kunnat hamna högre upp i avfallshierarkin. Förpackningar och tidningar hade 

kunnat återvinnas till nytt material och matavfallet hade kunnat bli biogas och biogödsel.  

 

Insamlad mängd restavfall 

 

 
 

Figur 8 Insamlad mängd restavfall utifrån statistik och plockanalyser för att se var restavfallet uppstår.  

 

Räknat på den insamlad mängd restavfall från villor och fritidshus samt flerfamiljsfastigheter utifrån 

plockanalyser, ser vi att en stor del av restavfallet som kommer in kommer från verksamheter, det vill 

säga det jämförliga hushållsavfallet. Det jämförliga hushållsavfallet är det avfall som uppstår i följd av 

att människan vistas där. Till exempel äldrevård, skolor, campingar, restauranger och dylikt. Vi ser att 

mängden restavfall från verksamheter skiljer sig från kommunerna, vilket kan härledas till att det 

finns fler skolor, äldreboenden, hotell med mera i Helsingborg än i Bjuv. Vi ser även att villorna i 

Helsingborg står för en mindre del av restavfallet, detta eftersom en tredjedel av hushållen i 

Helsingborg är villor, resten finns i flerfamiljsfastigheter, medan i Bjuv finns det större andel villor än 

flerfamiljsfastigheter.  

 

I Höganäs har vi inte invägd mängd restavfall från enbart villor och fritidshus. Här har vi istället 

räknat utifrån plockanalyser genomförda 2018 och antal hushåll i kommunen.  
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Figur 8 visar att vi måste arbeta mot verksamheter för att kunna minska restavfallsmängderna. Under 

2018 samlade vi in 44 354 ton restavfall från alla kommuner och av det kommer ungefär 22 718 ton 

från verksamheter. Det är ungefär 51 procent som kommer från verksamheter.  

 

 

Detta har gjorts 

Insatser ska anpassas för olika målgrupper 

 

✓ Ätervinning 

Ett samlingsnamn på projekt som riktar sig mot matavfall som fångar hela kedjan, från att äta upp 

först och återvinna sen.  

 

✓ Gör det inte svårare än det är 

En kampanj riktat mot källsorterat matavfall och handlar om att inte göra det svårare än det är. 

Kampanjen har spridits via radio, syns på bioduken, på sopbilar, vid busshållplatser, längs vägar 

och på skyltar i stan.  

 

 

✓ Kitchen Stars 

NSR är en part i en ansökan till projektet Kitchen Stars som riktar sig till barn i socioekonomiskt 

utsatta områden. Syftet med projektet är att integrera barn från andra kulturer i det svenska 

samhället och låta dem utbyta kunskap med varandra avseende mat, kultur och traditioner. 

Barnen lär sig även att källsortera och att ta hand om matsvinnet – kunskap som de sedan tar med 

sig hem till sina familjer.    

 

✓ Fokus på matavfall 

NSR har sänkt priset kraftigt för insamling av matavfall, både från verksamheter och 

flerfamiljsfastigheter, i syfte att förmå fler att samla in matavfall. 

 

✓ Plockanalyser  

Under 2018 har vi gjort plockanalyser på villor och fritidsboende samt flerfamiljsfastigheter. Vi 

har säkerställt att det enbart ingår flerfamiljsfastigheter i provet, samt tagit reda på hur många 

invånare som är folkbokförda på fastigheterna. Detta för att få ett mer korrekt resultat.  

 

Öka kunskapen 

 

✓ Plastprojektet 

Ett projekt kring mjukplast med syfte att få fram en omvärldsanalys och en kunskapsrapport 

kring utmaningar och möjligheter inom återvinning, insamling och källsortering av mjukplast.  

 

Tillhandahålla hållbara lösningar 
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✓ Skapa förutsättningar för att få mer avfall att gå till återvinning 

NSR har ett stort flöde av material och försöker ständigt hitta nya flöden som tar materialet högre 

upp i avfallshierarkin. Under 2018 har NSR hittat nya flöden för: 

o Böcker – Böcker har gått från energiåtervinning till återvinning genom att vi hittat en 

aktör som tar hand om bokfraktionen. 

 

✓ Öka anslutningen till fyrfack i Båstad  

Under året har invånarna som har tvåfackskärl fått information om fyrfack och hur det påverkar 

avfallskostnaden. Detta har lett till en ökad anslutningsgrad från 54 procent till 68 procent av 

fyrfacksabonnemangen i Båstad.    

 

✓ TMR – kompositsliper  

NSR:s samarbetspartner inom producentansvaret, TMR, fortsätter att utveckla sin 

kretsloppsverksamhet. När det gäller återvinning av plast har TMR använt det insamlade 

materialet till att producera kompositslipers som Trafikverket testat. Under året kommer 

Trafikverket lägga ytterligare cirka 2000 slipers i Gävletrakten. TMR har även fått in fler 

beställningar men vet inte var de kommer placeras på grund av att det är underleverantörer som 

köper in och lagerlägger för underhåll. Trafikverket kommer även under våren att komma med en 

förnyad riktad upphandling för kompositslipers  

 

✓ Stadsförnyelseprojekt  

NSR har deltagit i stadsförnyelseprojektet H+, drottningH och Hemmeslöv med flera projekt för 

att kunna påverka avfallshantering i ett tidigt skede så att källsortering gynnas.  

 

✓ Test på campingar  

Under sommaren 2018 genomfördes ett test med sorteringsset på två campingar i Båstad för att 

öka utsorteringen av förpackningar, tidningar, elektronik och farligt avfall. Sorteringssetet delades 

ut till de gäster som bor på campingen under hela säsongen. Testet kom igång lite sent och 

kommer därför fortsätta under 2019, men överlag var gästerna på campingen mycket nöjda med 

sorteringssetet.  

 

✓ Kvalitetssäkra matavfall  

Vi har åkt med insamlingspersonalen till några slumpmässigt valda miljörum för att se hur 

kvaliteten på matavfallet som samlas in i kärl är. Sedan har vi jämfört detta mot antalet avvikelser 

som läggs på matavfall. Även villor och fritidsabonnenters matavfall har kontrollerats mot antal 

avvikelser.   

 

✓ Synliggör avfallskostnaden 

Höganäshem har under en tid arbetat med att minska sina restavfallsmängder genom att 

synliggöra kostnaden för avfallshanteringen på hyresavin. Om avfallsmängderna minskar blir det 

en lägre avgift på fakturan.  
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✓ Festivalkit  

NSR har designat ett festivalkit för att öka utsorteringen under festivaler och evenemang. 

Festivalkitet består av två containrar och två miljöstationer.  

 

 

✓ Biokol 2019 

NSR planerar för att bygga en anläggning för produktion av biokol. Biokol ska produceras från 

park- och trädgårdsavfall som samlas in lokalt i nordvästra Skåne och som inte kan komposteras. 

Anläggningen finansieras med stöd från Klimatklivet 

 

✓ Spånplattor 

Projektet undersöker möjligheten att producera miljöanpassade spånplattor från träavfall och 

därmed öka mängden träavfall som materialåtervinns. Femton kombinationer av alternativa 

bindemedel och olika typer av träavfall testas. Projektet syftar också till att utveckla metoder för 

sortering och förbehandling av träavfall på avfallsanläggningar. 

 

✓ Recolab 

RECO LAB är en förkortning av Recovery Lab, Sweden. Inom projektet utvecklas en öppen, fysisk 

och virtuell testmiljö där privata och offentliga aktörer tillsammans med akademin kan utveckla 

nya tekniska lösningar och tjänster inom vatten och avfall i förbindelse med ett unikt sorterande 

avlopps- och avfallssystem som kan skapa en hållbar och cirkulär kedja.  

 

Bra val ska löna sig 

 

✓ Miljöstyrande taxa  

De kunder som väljer de lösningar som är bäst för miljön gynnas med en lägre taxa. 

Samverka med olika aktörer 

 

✓ Hållbarhetsavtal med Rögle BK 

Avsikten med detta samarbete är att värna om hållbarhet i samhället med fokus på miljön. För 

att lyckas i hållbarhetsarbetet krävs vilja, kunskap och långsiktighet. 

 



 

 

24 

 

✓ Avfall Sveriges nätverk källsorterat matavfall  

Angelika Blom, projektledare på NSR är vice ordförande för nätverket källsorterat matavfall.   

 

✓ Life 15  

Demonstrerar hur icke förnybar och energiintensiv plast och förpackningsmaterial kan 

ersättas av ett nytt innovativt och fossilfritt material Biodolomer ®. 

 

✓ Livet med sopor  

Filip Ljungberg, en influencer, har under 2018 vloggat (videobloggat) om livet med sopor. 

Under 20 dagar sparade han och sambon på allt avfall som uppstod i hemmet. Detta 

dokumenterades med 6 filmer på Youtube och avslutades med förslag och lärdomar om hur 

vi kan konsumera smartare.  

 

✓ NSR värd för Avfall Sveriges nätverksträff 

2018 var NSR värd för Avfall Sverige nätverk avfallsingenjörer. Temat var digitalisering och 

framtidens avfallshantering där deltagarna fick ta del av digitala nycklarna, behovsanpassad 

tömning och åka på soprumssafari.  

 

 

 

Fortfarande mycket felsorteringar – detta kommer att göras 

Figur 7 ger en översikt av 2018-års plockanalyser på villor och flerfamiljsfastigheter, men är samtidigt 

en återkommande bild av hur restavfallet ser ut över tid. Soppåsen består av ungefär hälften rätt 

sorterat restavfall, en fjärdedel består av tidningar och förpackningar och en fjärdedel av matavfall. 

För att snabbare minska mängden felsorterat i restavfall kommer NSR att fokusera på följande under 

2019: 

 

Insatser ska anpassas för olika målgrupper 

✓ Fokus på matavfall 

NSR sänker priset kraftigt för insamling av matavfall, både från verksamheter och 

flerfamiljsfastigheter, i syfte att förmå fler att samla in matavfall. 

 

✓ Stegen  

Under 2019 ska konceptet ”stegen” anpassas till rådgivarna som ett hjälpmedel vid kundbesök.   

 

✓ SAMSA – restauranger och storkök 

Syftet med projektet är att ta fram en skriftlig rapport som innehåller uppgifter om mängd och 

sammansättning på avfall från storkök och restauranger i några utvalda exempelkommuner. 

Genom att se hur källsorteringen av avfall från aktuella verksamheter fungerar kan vi också se 

hur stor potential som finns till ökad sortering och minskade avfallsmängder. 
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Bra val ska löna sig 

✓ Utvärdering av taxekonstruktionen 

Detta görs för att kunder som förändrar sitt beteende ska gynnas ur ett taxeperspektiv. Nya 

förslag för att få ännu mer ekonomiskt driv i beteendeförändringen kommer att tas fram. 

 

Samverka med olika aktörer 

 

✓ Samverkan med fastighetsbolag 

NSR har ett löpande samarbete med de stora fastighetsbolagen för att tillsammans med dessa 

kunna utveckla materialåtervinningen ytterligare.  

 

Tillhandahålla hållbara lösningar 

 

✓ Test sorteringsset 

Testet med campingarna i Båstad kommer fortsätta under 2019 och då även utökas till att testas på 

en koloni i Helsingborg 
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4.3 Avgifta kretsloppen 

 

Målområdet Avgifta kretsloppen handlar om hantering och minimering av farligt avfall och elavfall. 

En bristande hantering av farligt avfall kan utgöra en stor risk för skador på både människor och 

miljön. Några av de egenskaper som utmärker farligt avfall är att det kan vara giftigt, 

cancerframkallande, frätande, fosterskadande, ekotoxiskt, smittförande eller brandfarligt. Därför är 

det mycket viktigt att få bort dessa ämnen från kretsloppen.  

 

Kommunspecifika mål för Avgifta kretsloppen 

Alla NSR:s ägarkommuner har samma mål för Avgifta kretsloppen (avfallsplan), ”Vid årliga 

plockanalyser av restavfallet får det inte förekomma elavfall 2 och farligt avfall”. I bilaga 3 finns en 

uppföljning av de åtgärder som NSR har arbetat med under 2018 för att nå de regionala målen och de 

lokala målen i avfallsplanerna inom målområdet Avgifta kretsloppen. En plockanalys är en 

ögonblicksbild och speglar inte verkligheten utan ger en indikation på sammansättningen av avfallet.  

I Båstads plockanalys hade någon slängt mycket avfall som egentligen ska sorteras som farligt avfall 

och därför sticker den siffran ut.  

 

 

 

 

r 

 

 

                                                        
2 Båstads avfallsplan godtar högst 0,5 procent felsortering av el- och elektronikavfall i restavfallet. 

 

Figur 9. Mängden farligt avfall och elavfall i restavfallet utifrån plockanalyser 2010 - 2018 

(kilo/hushåll/år). Siffrorna avser enbart villor. *Höganäs gjorde ingen plockanalys 2013, 2016 eller 

2017 och Ängelholm gjorde ingen 2016, därför saknas data för farligt avfall och elavfall i 

restavfallet. 

Bjuv Båstad Helsingborg Höganäs Åstorp Ängelholm

2010 2,60 1,04 4,16 1,56 2,60

2011 4,16 1,04 2,08 2,08 1,56 1,56

2012 2,08 2,08 5,20 0,52 1,04 4,16

2013 0,52 1,04 2,60 2,60 2,08

2014 1,56 2,08 2,08 1,56 0,52 1,56

2015 0,52 1,56 0 5,20 1,04 3,12

2016 2,08 2,08 1,04 1,04

2017 0,94 1,04 1,14 1,25 1,14

2018 1,04 11,44 1,04 1,04 1,04 1,04
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Detta har gjorts  

✓ El-paket  

Flerfamiljsfastigheter har möjlighet att få schemalagd hämtning av batterier, glödlampor och 

mindre hemelektronik. NSR har fortsatt sprida information om elpaket till fastighetsägare i 

kommunerna.  

 

Tabell 5 Antal abonnemang utsatta i respektive kommun 

 2017 2018 

Bjuv 34 33 

Båstad 43 55 

Helsingborg 836 887 

Åstorp 31 35 

Ängelholm 18 80 

 

 

✓ Röd box 

Under 2018 har insamling och tömning av röd box utretts. Det som man tittade på var 

kostnader, chaufförernas arbetsmiljö och anslutningsgrad på hämtningen. Det syns ingen 

skillnad på mängden farligt avfall och elektronikavfall i restavfallet i de olika kommunerna 

om de har röd box eller inte och därför beslutades det att röd box ska upphöra.   

 

✓ Samlaren  

Så kallade Samlare (skåp för mindre elektronikavfall) finns utplacerade i kommunerna där 

invånarna kan lämna elavfall från privata hushåll.  

 

✓ Drömljus 

NSR har deltagit i Helsingborgs evenemang Drömljus med syfte att lyfta sorteringen av farligt 

avfall och elektronikavfall. 

 

✓ Avtal med Åhléns  

NSR och Åhléns har skrivit ett avtal med syfte att upprätthålla ett fungerande 

insamlingssystem för hushållens kosmetiska avfall.  

  

 

Fortsatt utredning av det farliga avfallet – så ska det åtgärdas 

Det finns ännu inga tydliga kopplingar mellan insatser och minskade mängder farligt avfall och 

elavfall i de plockanalyser som genomförts. Som exempel finns röda boxen för villahushåll i samtliga 

kommuner förutom i Helsingborg och Höganäs. Trots insamlingssystem visar figur 9 att övriga 

kommuner inte är bättre på att sortera ut detta avfall. Den stora spridningen är anledningen till att 

resultaten från varje års plockanalys redovisas i figur 6. För att kunna minska mängden farligt avfall 

och elavfall i restavfallet ytterligare behöver målet kunna följas upp bättre. Detta för att i nästa steg 

kunna göra riktade insatser. Därför kommer NSR att fokusera på följande under 2019: 
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Öka kunskapen 

✓ Informationsmaterial 

Ta fram specifik information kring farligt avfall och elavfall.  

 

✓ Skyltar 

Under 2019 tas nya skyltar fram som är anpassade till miljöbodarna.  

 

✓ Miljöbodar 

Renovering och uppfräschning av miljöbodarna i regionen. Nya skyltar tas fram för att tydliggöra 

vad som får lämnas där och var.  

 

Tillhandahålla hållbara lösningar 

✓ Insamling av elavfall fastighetsnära 

Under 2019 kommer vi arbeta med att öka anslutningen till småelsabonnemanget. 

 

✓ Avtal med andra kosmetiska kedjor  

NSR kommer fortsätta ta kontakt med olika kosmetiska företag för att upprätta ett fungerande 

insamlingssystem för kosmetiskt avfall.    

Samverka med olika aktörer 

✓ Samlaren – Lämna elavfall vid mataffären 

Idag finns ett antal skåp för insamling av småelektronik, ljuskällor och batterier utställda i 

anslutning till dagligvaruhandel i flera av NSR:s ägarkommuner. Fler skåp kan ställas ut och fler 

kan bli medvetna om att skåpen finns som alternativ. Alla skåp kommer ses över under 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

29 

 

4.4 God arbetsmiljö och hygien 

 

Renhållningsbranschen har tidigare varit mycket skadedrabbad. Det var vanligt med tunga lyft och få 

renhållningsarbetare kunde utföra sitt arbete fram till normal ålderspensionering. Idag är situationen 

annorlunda då säckar har ersatts med kärl eller andra typer av behållare. Dessutom ersätts manuell 

hantering med ny teknik och automatiserade system. För en renhållningsarbetare ligger fokus idag på 

besvärliga hämtningsförhållanden vid fastigheter. Exempel på arbetsmiljöproblem är trappor, dåliga 

drag- och transportvägar samt trånga avfallsutrymmen. Det finns även många andra aspekter av 

arbetsmiljöfrågor i branschen och många sätt att driva förändringsarbete, till exempel genom att 

påskynda införandet av ny teknik som främjar arbetsmiljön. 

 

Kommunspecifika mål för God arbetsmiljö och hygien 

Arbetsmiljömålen skiljer sig åt i NSR:s olika ägarkommuner (avfallsplan) och i tabell 4 listas 

respektive kommuns mål. Nedan listas de kommuner som har God arbetsmiljö och hygien som 

målområde i sin avfallsplan. För övriga kommuner gäller det regionala målet. I bilaga 3 finns en 

uppföljning av de åtgärder som NSR har arbetat med för att nå de regionala målen och de lokala 

målen i avfallsplanerna inom målområdet God arbetsmiljö och hygien. 

 

Tabell 4. Sammanställning av kommuner i NSR-regionen som har målområdet God arbetsmiljö och hygien i 

gällande avfallsplan samt en sammanfattande status för 2010, 2017 och 2018 samt föregående års utfall. 

 Röd – målet uppnås ej om inte åtgärder vidtas, Gul – målet riskerar att inte uppnås, Grön – målet uppnås eller är 

på god väg att uppnås. 

 

Kommun 

 

Målformulering Mål 2010 2017 2018 

Bjuv/Åstorp Första målet är att få in alla 

tillbud i rapporteringen och därefter ska 

antalet olyckor och tillbud ska minska till 

2018 och halveras fram till 2020. 

Minskning 

till år 2018 

Mätning 

från 2012: 

2 olyckor 

0 olyckor 

och 2 tillbud 

1 olycka och 

0 tillbud 

Båstad Målet är att till 2014 ha ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete och därefter ska antalet 

olyckor och tillbud minska fram till 2016. 

Målet kan komma att revideras efter 2014 för 

att få ett mätbart mål. 

Minskning 

till 2016 

Mätning 

från 2012: 

1 olycka 

 

3 olyckor 

och 9 tillbud 

0 olyckor 

och 0 tillbud 

Helsingborg Det ska inte förekomma olyckor inom den 

kommunala avfallsverksamheten i 

Helsingborg 

0 olyckor 

och tillbud 

41 olyckor  32 olyckor 

och 11 

tillbud  

44 olyckor 

och 51 

tillbud 

Höganäs Målområdet finns men inget uppsatt mål. Inget mål Mätning 

från 2012: 

0 olyckor 

 

1 olycka och 

0 tillbud 

0 olyckor 

och 0 tillbud 

Ängelholm Målet är att till 2017 ha ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete och därefter ska antalet 

olyckor och tillbud minska fram till 2020. 

Minskning 

till år 2020 

Mätning 

från 2012: 

0 olyckor 

3 olyckor 

och 3 tillbud 

2 olyckor 

och 0 tillbud 

 

Många av de inträffade olyckorna har varit halkolyckor. Men vi ser även en ökning av tillbud 

avseende hot och våld. Dock har bommarna på återvinningscentralen bidragit till en säkrare miljö för 

de anställda.  

 

Klimatet i samhället är hårt och personalen som arbetar nära kunder och invånare riskerar att utsättas 

för hot och våld. Våldet finns på återvinningscentralerna, chaufförerna utsätts för det men även 
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personal som är ute på kundbesök. Vi kommer därför att fortsätta göra insatser för att ge vår personal 

en säkrare arbetsmiljö.  

 

Detta har gjorts  

Insatser ska anpassas för olika målgrupper 

 

✓ Utbildning  

Chefsgruppen har fått utbildning i psykosocial arbetsmiljö för att kunna se signaler hos sina 

medarbetare och upptäcka problem tidigare, till exempel stress.   

 

✓ Reparation av containrar  

En inventering av containrarna är genomförd i samarbete med en chaufför. De som var trasiga 

ersattes eller reparerades, för att tömning ska ske säkert.  

 

Öka kunskapen 

 

✓ Information om växtlighet  

Information om hur kunder med trädgård kan hålla efter träd och buskar intill gatan för att 

minska problem med framkomlighet för våra sopbilar.  

 

✓ Facklig samverkan 

Regelbundna möten med fackliga ombud och skyddsombud för att upprätthålla god arbetsmiljö 

samt ett bra samarbete med fackliga parter.  

 

✓ Beslut om EHS 

Genom att samordna arbetet kring miljö, arbetsmiljö/hälsa och säkerhet skapar vi ett systematiskt 

arbetssätt som når ut i hela organisationen. En arbetsgrupp bestående av enhetscheferna och 

skyddsombud har tillsats med syfte att ta fram rutiner och riktlinjer och implementera dessa i 

organisationen. En styrgrupp bestående av miljö- och hållbarhetschef, kvalitets och 

miljösamordnare, personal- och arbetsmiljösamordnare, anläggnings- och säkerhetschef, 

kommunikation och huvudskyddsombud beslutar om rutinerna och riktlinjerna samt informerar 

ledningsgruppen.   

 

Tillhandahålla hållbara lösningar 

 

 

✓ Avvikelseprojekt – minska avvikelser vid tömning av kärl    

Under 2018 har det pågått ett projekt för att förbättra hanteringen av avvikelser och för att få ner 

antalet avvikelser. Man har jobbat med att identifiera de mest prioriterade avvikelserna utifrån 

arbetsmiljö, arbetstid och kostnad och skapa rutiner för hur avvikelserna ska hanteras. 

 

✓ Sesam – nyckelprojekt  

Syftet med nyckelprojektet är att effektivisera hämtningen av avfall i låsta utrymmen. Under 2018 

genomfördes ett test i tre olika områden i Helsingborg. Chaufförerna har en digital nyckel som 

går till alla rum medan fastighetsägaren och hyresgästerna kan fortsätta använda sin vanliga 
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nyckel.  

 

✓ Utredning fettavfall 

En utredning gjordes kring vilken sorts fettunna som ska användas för att främja arbetsmiljön för 

insamlingspersonalen.  Idag används 200 liters plåttunnor för att samla in fettavfallet. Detta är 

tungt, opraktiskt och inte hygieniskt. Genom att se vad marknaden har att erbjuda har NSR valt 

en tunna i plast som ska testas under 2019. Plasttunnan ska även förses med en nivåsensor i locket 

för att tömning enbart ska behöva ske vid behov.  

 

✓ Utredning lokalisering 

Under 2018 påbörjades en utredning kring lokalisering av lokaler för att säkerställa att den fysiska 

arbetsmiljön på huvudkontoret uppfyller alla krav.  

 

 

Samverka med olika aktörer 

 

✓ Detaljplaner och bygglov 

Genom att delta i samråd och lämna remissutlåtanden på detaljplaner och bygglov får vi in 

avfallshantering tidigare i samhällsplaneringen, vilket gör det möjligt att minska risken för att 

avfallsutrymmen blir för små eller framkomligheten för dålig.  

 

✓ Träffa fastighetsägare/skötare 

Avfallsrådgivare har tillsammans med fastighetsskötare gått igenom miljörum i regionen för att se 

över abonnemang som chaufförerna rapporterar in som felaktiga.   

 

✓ Tipphall på filbornaanläggningen 

NSR har tillsammans med Öresundskraft sett över arbetsmiljön i tipphallen.  

 

Detta kommer fokuseras på följande under 2019 

För att växla upp arbetsmiljöarbetet är uppföljning helt avgörande för att riktade åtgärder ska kunna 

genomföras.  

Öka kunskapen 

✓ Uppmuntra ökad inrapportering av tillbud 

NSR har enligt avtal med sina entreprenörer rätt till möten med personal för att kunna informera 

och föra dialog. På dessa möten kommer arbetsmiljö och tillbudsrapportering belysas och 

förklaras för att öka förståelsen för NSR:s arbetsmiljöarbete. 

 

✓ Radiakportaler  

NSR beslutade 2018 att det ska installeras radiakportaler på återvinningsanläggningen och 

kommer genomföra detta 2019. Radiakportalerna kommer placeras vid vågen och känner av om 

det finns något radioaktivt i lasset.  
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Samverka med olika aktörer 

✓ Träffar med fastighetsägare 

Det finns många faktorer som kan orsaka dåliga hämtställen. En del miljörum är inte utformade 

efter dagens krav på arbetsmiljö och ibland går det bara inte att få en fungerande sorteringskultur 

för att kärlen är för tunga, översvämmade eller felvända. För att komma tillrätta med problemen 

anordnar NSR träffar med fastighetsägare för en djupare dialog med målet att skapa täta 

samarbeten.  

 

✓ OX2 

2019 sätts en ny förbehandling för matavfall i drift på Filborna anläggning i Helsingborg. NSR och 

OX2 samarbetar kring förbättrad arbetsmiljö vid tippning. 
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4.5 God service  

Avfallshantering är en samhällsservice och en viktig del av ett fungerade samhälle. En god service till 

invånarna innefattar även att underlätta val som är bra för miljön. Detta målområde spänner över en 

rad olika parametrar som påverkar utfallet avseende antal kundklagomål, till exempel hur NSR väljer 

att informera och kommunicera olika budskap eller förändringar. Alla anställda inom NSR är på 

något vis inblandade i att skapa en god service gentemot kommuninvånarna. Många i personalen 

möter kommuninvånarna dagligen på olika sätt.  

Kommunspecifika mål för God service 

Mål för service skiljer sig åt i NSR:s olika ägarkommuner (avfallsplan). Nedan listas de kommuner 

som har God service som målområde i avfallsplan. För övriga kommuner gäller det regionala 

målet. I bilaga 3 finns en uppföljning av de åtgärder som NSR har arbetat med för att nå de 

regionala målen och de lokala målen i avfallsplanerna inom målområdet God service. 

 

Tabell 6. Sammanställning av kommuner i NSR-regionen som har målområdet God service i gällande 

avfallsplan samt en sammanfattande status för 2010 och 2018 samt föregående årsutfall på den 

kundundersökning som genomförts. Siffran som anges inom parentes för 2017 och 2018 avser förändringen 

från 2010.  Röd – målet uppnås ej om inte åtgärder vidtas, Gul – målet riskerar att inte uppnås, Grön – målet 

uppnås eller är på god väg att uppnås. 

 

Kommun 

 

Målformulering Mål 2010 2017 2018 

Bjuv Antal nöjda kunder ska öka till 85 % 

2018. 

85 % nöjdhet 

(NKI 4,25) 

70 % nöjdhet 

(NKI 3,5) 

NKI 4,4 

(+25,7%) 

NKI 4,4 

(+25,7%) 

Båstad Andelen villaägare som är nöjda med 

dagens avfallshantering ska öka från 

82 % 2010 till 90 % år 2016 

90 % nöjdhet 

(NKI 4,5) 

82 % nöjdhet 

(NKI 4,1) 

NKI 4,2 

(+2,4%) 

NKI 4,4 

(+7,3%) 

Helsingborg Minst 90 % av Helsingborgs invånare 

ska vara ganska eller mycket nöjda 

med hur avfallshanteringen fungerar 

senast 2020  

90 % nöjdhet 

(NKI 4,5) 

80 % nöjdhet 

(NKI 4,0) 

NKI 4,3 

(+7,5%) 

NKI 4,5 

(+12,5%) 

Höganäs Andelen villaägare som är nöjda med 

dagens avfallshantering ska öka från 

78 % 2011 till 95 % 2016. 

95 % nöjdhet 

(NKI 4,75) 

73 % nöjdhet  

 (NKI 3,65) 

Ej genomförd NKI 4,5 

(+23,3%) 

Åstorp Antal nöjda kunder ska öka till 85 % 

2018. 

85 % nöjdhet 

(NKI 4,25) 

76% nöjdhet 

(NKI 3,8) 

NKI 4,3 

(+13,2) 

NKI 4,3 

(+12,3%) 

Ängelholm Andelen villaägare som är nöjda med 

dagens avfallshantering ska öka från 

82 % 2010 till 90 % år 2018. 

90 % nöjdhet 

(NKI 4,5) 

75 % nöjdhet  

(NKI 3,75) 

NKI 4,2 

(+12%) 

NKI 4,5 

(+20%) 

 

Kundundersökningen som genomfördes under 2018 visar generellt samma kundnöjdhet i samtliga 

kommuner. Alla kommuner har ökat utom Bjuv som ligger kvar på samma och Höganäs gjorde ingen 

kundundersökning 2017.  

 

 

 

 



 

 

34 

 

Detta har gjorts  

Insatser ska anpassas för olika målgrupper 

✓ SMS-påminnelse  

Idag kan alla villa- och fritidskunder (förutom i Höganäs) ansluta sig till SMS-påminnelse. Det 

innebär att kunden får ett SMS dagen innan tömning.  Syftet är att minska antalet kärl som inte 

blir tömda på grund av att kunden inte ställt fram dem på tömningsdagen. 

 

✓ SMS-respons 

SMS-respons är en tjänst för fastighetsskötare i Bjuv, Båstad, Helsingborg, Åstorp och Ängelholm 

Det innebär att de får ett SMS om det är problem med tömningen. Orsakerna kan till exempel vara 

överfullt, blockerat med mera. Med SMS-respons får fastighetsskötaren möjlighet att lösa 

problemet direkt och därmed få kärlen tömda.  

 

✓ Mina sidor för självservice 

NSR har fortsatt att utveckla Mina sidor, som är vår självbetjäningsportal. 

 

✓ Välkomstbrev 

Varje ny kund får ett välkomstbrev med all information de behöver för att göra så bra miljöval 

som möjligt. 

Öka kunskapen 

✓ Ny webbplats 

Vi lanserade en ny kundfokuserad webbplats 2017 och har fortsatt utveckla den.  

 

✓ Genomfört NKI-undersökning 

Undersökningen har skett under samma veckor som 2017 för att resultatet ska kunna 

jämföras. Företaget som genomförde kundundersökningen tog även fram ett verktyg som vi 

kan arbeta med. 

 

✓ Övertagande Höganäs 

Kommunikationsinsatser kommer att ske under 2019 kring övertagandet av Höganäs för att 

ge god service till invånarna.  

Tillhandahålla hållbara lösningar 

✓ Fyrfack Båstad 

Avfallsguide och sorteringsguide skickades ut till alla villor och fritidshus i Båstad som har 

tvåfackskärl. Detta för att informera om möjligheten att ansluta sig till fyrfackskärl.  

 

✓ Bommar på återvinningscentralerna 

Genom besökssystemet på återvinningscentralerna kan vi få statistik över när kunderna 

besöker återvinningscentralerna och på så vis ge den service som kunderna önskar.  

 

 



 

 

35 

 

Detta ska göras 

 

Öka kunskapen 

 

✓ Webbplatsen 

Vi ska utveckla webbplatsen och Mina sidor. 

 

✓ Genomföra NKI-undersökning 

Undersökningen ska genomföras samma veckor som 2018 för att resultatet ska kunna jämföras. 

Under 2019 ska vi även arbeta med verktyget som är framtaget och utvärdera hur det fungerar.  
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Figur 9. Resultat från kundundersökning 2018. Sammanvägda värden från frågor om nöjdhet gällande NSR:s insamlingsentreprenörer, återvinningscentraler och 

kundservice. 
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4.6 Minskad klimatpåverkan 

 

Detta målområde är starkt kopplat till det nationella miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan”. 

Miljökvalitetsmålet innebär att halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som 

innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Detta i enlighet med FN:s 

ramkonvention för klimatförändringar. För NSR innebär det att vi ska sträva efter att verksamheten 

ska bli fossilfri, för att på så sätt inte tillföra något nettotillskott av koldioxid till atmosfären.  

 

Lokala mål för Minskad klimatpåverkan 

Alla NSR:s ägarkommuner strävar efter att miljöanpassa transporterna inom ramen för målområdet 

Minskad klimatpåverkan men formuleringarna skiljer sig åt. I tabell 6 listas samtliga mål inom 

Minskad klimatpåverkan för respektive ägarkommun. I bilaga 3 finns en uppföljning av de åtgärder 

som NSR har arbetat med under 2018 för att nå de lokala målen i avfallsplanerna inom målområdet 

Minskad klimatpåverkan. 

 

Tabell 7. Sammanställning av respektive kommuns mål för minskad klimatpåverkan i avfallsplanerna samt 

en sammanfattande status för 2010 och 2017 samt föregående års utfall. Andel fossilfritt avser energiinnehållet 

i det använda bränslet.  Röd – målet uppnås ej om inte åtgärder vidtas, Gul – målet riskerar att inte uppnås, Grön 

– målet uppnås eller är på god väg att uppnås. 

 

Kommun 

 

Målformulering Mål 2010 2017 2018 

Helsingborg NSR är fossilfritt och Helsingborgs 

stad som organisation inklusive 

hushålls- och slamentreprenaden är 

fossilfritt år 2020. 

100 % 

fossil-

fritt 

Data 

sakna

s 

96,5 % 

fossilfritt 

73 % 

fossilfritt 

(slam) 

99,5 % 

fossilfritt 

(insamlings-

fordonen) 

73 % 

fossilfritt 

(slam) 

Bjuv/Åstorp a) Minst 98 % av bränsleenergi-

förbrukningen för den kommunala 

renhållningen ska komma från 

fossilfria bränslen år 2018  

b) Bränsleenergiförbrukningen ska 

minska från 50 kWh/invånare 2013 

till under 45 kWh/invånare till 

2018. 

98 % 

fossil-

fritt  

Data 

sakna

s 

98 % 

fossilfritt 

100 % 

fossilfritt 

(slam) 

100 % 

fossilfritt 

100 % 

fossilfritt 

(slam) 

Ängelholm 100 % av bränsleenergi-förbrukningen 

för den kommunala renhållningen ska 

komma från fossilfria bränslen år 2020. 

100 % 

fossil-

fritt 

 

Data 

sakna

s 

98,7 % 

fossilfritt 

96 % 

fossilfritt 

(slam) 

 

100 % 

fossilfritt 

100 % 

fossilfritt 

(slam) 

Båstad Minst 50 % av bränsleförbrukningen 

för den kommunala renhållningen 

ska komma från fossilfria bränslen 

år 2016. Bränsle-

energiförbrukningen ska minska 

från 74 kWh/invånare 2011 till under 

50 kWh/invånare till 2016. 

50 % 

fossil-

fritt 

Data 

sakna

s 

100 % 

fossilfritt 

8,4% 

HVO100 

96 % 

fossilfritt 

(slam) 

100 % 

fossilfritt 

100 % 

fossilfritt 

(slam) 

Höganäs Minska utsläppen av växthusgaser i 

samband med insamling av avfall. 

Data 

sakna

s 

Data 

sakna

s 

0 – 5 % 

fossilfritt 

0 – 5 % 

fossilfritt 
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Snart fossilfri insamling av hushållsavfall 

I Helsingborg var 99,5 procent av renhållningsfordonen fossilbränslefria, medan enbart 73 procent av 

slambilarna var fossilbränslefria. När det gäller slamentreprenaden i Helsingborg har en liten bil 

använts för att komma in på mindre vägar. Detta har varit en dieselbil vilket bidrar till enbart 73 

procent fossilbränslefritt i slameentreprenaden.  

I Ängelholm och Båstad har alla insamlingsfordon kört på 100 procent fossilbränslefritt  

I Bjuv och Åstorp körde renhållningsfordonen på Biogas50 vilket upptäcktes vid en kontroll. 

Entreprenören åtgärdade det genom att började köra på Biogas100 och klimatkompenserade för det 

de hade kört på Biogas50.   

Höganäs kör på Diesel B5 som består av max 5 procent förnyelsebar RME.   

Detta har gjorts 

✓ Kvalitetssäkra drivmedel 

En kontroll av drivmedel som entreprenörerna kör på gjordes för att säkerställa att alla kör på 

Biogas100.  

 

✓ Bevaka slam 

Idag körs slam från enskilda avlopp till reningsverken. Slammet innehåller mikroplaster, 

läkemedelsrester och tungmetaller som inte ska återföras till åkermarken men det innehåller 

även fosfor som vi vill återföra till åkermarken. Regeringen har ett pågående uppdrag om 

”Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam” som ska redovisas i september 

2019 och detta kommer NSR bevaka.  

 

✓ Startat samarbete med räddningstjänsten 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst genomför löpande olika slags brandtester. Till dessa tester 

behövs material och föremål som finns i hemmet. NSR får tillgång till detta material på 

återvinningscentralen som kan användas till brandövningar för att undersöka hur olika 

material beter sig i en brand. Detta samarbete bidrar till ett säkrare samhälle.  

 

✓ Brandförebyggande återvinningscentralen 

Rutin för att minska bränder på återvinningscentralerna har tagits fram 

Detta ska göras för att minska klimatpåverkan  

Målområdet minskad klimatpåverkan syftar till att minska utsläppen av växthusgaser till atmosfären. 

Avfallsbranschens största utsläppskälla är läckage av deponigas. Deponigas består av cirka av 50 

procent metangas, resterande är koldioxid, kväve och andra gaser. Metangasen ger cirka 25 gånger 

större klimatpåverkan än koldioxid och därför kommer NSR arbeta med följande under 2019.  

✓ Deponier som gruvor 2.0 2018-2020 

Gräva ut gamla deponier för att återvinna resurser (metaller), återskapa gammal mark till 

framtida bruk och sanera förorenat område. NSR undersöker hur man på ett effektivt sätt kan 

genomföra en landfill mining. Hos oss handlar det mycket om mark och resurser medan 
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utomland handlar det mer om sanering.   

 

✓ Utbyggnad av deponigassystem 

Genom utbyggnad av ett nytt deponisystem kan vi få ut mer metangas med bättre kvalitet och 

minska läckaget.   

 

✓ Reviving Baltic Resilience  

Projektet syftar till att förebygga utsläpp av farliga och oönskade partiklar till Östersjön genom 

tekniska lösningar och samarbete inom South Baltic-regionen. NSR genomför ett delprojekt inom 

lakvattenrening i Höganäs. 

 

✓ Gröna steg 

NSR ska implementera gröna steg. Det innebär rening av vatten med hjälp av växter och alger. 

Kompletterande till befintlig lakvattenrening.  

 

 

 

 

4.7 Kostnadseffektivisering  

 

 
Figur 10 Den genomsnittliga avfallskostnaden per invånare ska minska från 795 kronor per invånare 2010 till 

450 kronor per invånare 2020. 

 

 

Från och med 2016 har NSR ett nytt ägardirektiv som på ett tydligt sätt styr mot våra uppsatta mål. 

Ägardirektivet säger att den genomsnittliga avfallskostnaden per invånare ska minska från 795 kronor 

per invånare år 2010 till 450 kronor per invånare år 2020. Beräkningen sker utifrån den årliga Nils 
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Holgersson-rapporten samt en rapport från Villaägarnas riksförbund. Kostnadsutvecklingen mäts för 

ett standardiserat abonnemang för en villaägare och för en flerfamiljsfastighet. 2018 hade den 

genomsnittliga avfallskostnaden per invånare sjunkit från 795 kronor per invånare (2010) till 585 

kronor per invånare (KPI justerat). Det motsvarar en minskning på ca 26 procent.  

Då de avtalade löneökningarna överstigit inflationen har NSR haft kostnadshöjningar som inte 

kompenserats. NSR har även utökat servicen till exempel med nya återvinningscentraler i Ängelholm 

och Helsingborg, vilket innebär högre kostnader.   

 

Vägen fram till halverad nettokostnad  

Grundarbetet med att halvera nettokostnaden ligger främst i att minska avfallsmängderna och 

förbättrad materialåtervinning, men det finns en del andra faktorer som också spelar en viktig roll. I 

grund och botten handlar det om att skapa samma värde (eller mer) för NSR:s kunder, men med färre 

taxekronor. 

 

 

Detta har gjorts 

✓ Ytterligare miljöstyrning av taxan – Bra val ska löna sig för kunden  

 

✓ 12 besök – Vi har infört begränsningar på återvinningscentralerna vilket innebär att företag 

och verksamheter måste betala för sina besök. För privatpersoner ingår 12 fria besök i taxan.  

 

✓ Nyckelprojekt – Vi har startat ett projekt som syftar till att få bort alla nycklar som 

chaufförerna måste hantera och istället ha en enda nyckel, vilket kan innebära en stor 

effektivisering.  

 

✓ Avvikelseprojektet  

Hitta effektiva arbetssätt för hantering av inkomna avvikelser från kärltömning. Under året 

har vi jobbat med att identifiera de mest prioriterades avvikelserna utifrån arbetsmiljö, 

arbetstid och kostnad.  

 

✓ Ökad återvinning – en ökad återvinning ger minskade kostnader och ibland även en intäkt. 

Under 2018 har fokus legat på att få mer utsorterat matavfall. 

 

✓ On demand 

250 hushåll i Mariastaden har under 2018 testat en flexiblare tömning. Genom ett reglage på 

kärlet som är kopplat till NSR:S ruttsystem bestämmer hushållen när de vill att avfallskärlen 

behöver tömmas. I dag kör renhållningsfordonet en fast rutt och tömmer kärl, även om de är 

tomma. 
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Detta ska göras 

✓ Fortsätta körtursoptimeringar – Samtliga bilar bör gå i skift för att få effektivitet. 

 

✓ Tillsammans i ett processorienterat arbetssätt  

Genom att personalen arbetar tillsammans över enhetsgränserna med hjälp av ett 

processorienterat arbetssätt kan vi få bort stuprörseffekten. Detta leder till att kunderna får en 

anpassad service utifrån deras behov.  

 

✓ Återbruk – Genom att vi får saker att gå till återbruk istället för till förbränning vinner både 

miljön och ekonomin. 

 

✓ Rätt ersättning för förpackningar och tidningar – NSR arbetar för att få full ersättning från 

producenterna för fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar.  

 

✓ On demand 

Vi ska utöka testområdet för att se hur körningen påverkas. Vad blir miljönyttan av att det blir 

längre mellan kärlen men att de inte töms lika ofta?  
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4.8 Översiktlig status på åtgärder i avfallsplanerna 
För att kunna nå de uppsatta målen i avfallsplanerna har handlingsplaner med åtgärder tagits fram. 

Nedan ges en övergripande status på alla åtgärder i respektive kommuns avfallsplan. I bilaga 3 kan 

du läsa mer detaljerad information för alla åtgärder i respektive kommun. Observera att kommunerna 

har avfallsplaner med olika genomförandetid vilket påverkar andelen genomförda åtgärder. 

Respektive kommuns genomförandetid listas på sidan 3.  

Åtgärd är genomförd 

Åtgärd är delvis genomförd 

Åtgärd är inte genomförd 

Åtgärd utan uppföljning 
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Bilaga 1 – Total mängd insamlat hushållsavfall från NSR:s ägarkommuner under perioden 2011-2018 (kg per invånare) 
 

 

  
Bjuv Båstad Helsingborg Höganäs 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Antal invånare 14851 14866 14801 14894 14962 15202 15429 15501 14230 14263 14275 14419 14373 14614 14796 14948 130626 132011 132989 135344 137909 140547 143304 145415 24698 24863 25084 25298 25610 25847 26193 26566 

Fastighetsnära insamling, FNI 

Restavfall 130,6 131,0 113,2 126,7 113,0 112,9 118,8 120,2 235,2 211,2 196,9 191,9 191,5 179,5 173,8 174,7 198,0 191,4 188,1 188,5 190,9 199,1 190,6 186,0 182,5 184,5 187,1 192,4 188,4 189,5 180,4 173,2 

Matavfall, orent 0,0 2,9 1,4 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 72,2 14,7 7,2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Matavfall 45,7 42,6 46,6 57,4 59,1 58,1 59,8 55,3 8,4 67,7 78,9 87,2 86,5 92,0 96,6 93,7 54,4 53,2 51,0 50,8 49,1 48,3 52,1 45,7 52,6 51,9 54,2 53,4 55,4 52,7 53,5 51,8 

Grovsopor  - flakbil FNI 2,4 2,2 2,2 2,1 2,3 2,3 2,8 2,8 11,4 6,9 6,5 5,5 4,7 5,5 4,5 3,4 13,4 12,4 14,0 12,6 12,3 7,0 3,8 3,7 0,4 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 0,0 0,2 

Grovsopor - Svårsorterat cont.   
     

0,0 0,0   
     

0,0 0,0   
     

2,0 1,7   
     

0,0 0,3 

Grovsopor - Brännbart t pannan   
     

0,0 0,0   
     

0,0 0,0   
     

7,4 8,7   
     

0,0 0,0 

Trädgårdsavfall 109,0 95,5 94,9 82,0 94,4 88,5 91,4 72,9 69,3 70,4 62,3 62,6 61,0 54,7 61,8 75,6 55,5 50,9 47,2 49,3 46,5 46,6 46,9 38,2 88,4 68,2 79,4 74,7 69,4 64,8 70,2 60,8 

Summa ton hämtat vid fastighet: 287,8 274,2 258,4 268,4 268,7 262,0 272,8 251,3 396,5 370,8 351,7 347,2 344,6 331,6 336,7 347,4 321,3 308,7 300,9 301,2 298,8 300,9 302,8 284,0 323,8 306,2 321,6 320,9 313,4 307,1 304,1 286,3 

Summa ton hämtat vid fastighet 
(exkl. trädgårdsavfall) 

178,8 178,7 163,5 186,4 174,3 173,5 181,4 178,4 327,2 300,4 289,4 284,6 283,6 277,0 274,9 271,8 265,8 257,8 253,7 251,9 252,3 254,4 255,9 245,8 235,4 238,0 242,1 246,2 244,0 242,3 233,9 225,5 

Tidningar & förpackningar                                                                 

Tidningar 42,8 39,4 41,3 36,7 37,4 38,9 40,2 36,1 33,0 28,9 46,7 45,2 50,5 45,5 43,4 57,0 49,8 46,4 43,4 42,8 37,1 34,1 31,1 30,2 49,8 42,0 58,9 53,9 48,1 48,7 42,9 37,7 

Pappersförpackningar 16,0 13,5 18,8 21,0 19,5 20,4 21,2 21,4 10,3 9,5 22,8 29,7 29,8 28,8 31,7 29,9 22,0 21,2 22,2 21,7 21,4 21,0 20,5 20,8 15,8 16,7 22,5 24,1 25,0 24,7 24,6 26,2 

Glasförpackningar 12,7 13,9 14,3 14,3 15,0 16,5 16,0 17,2 18,3 21,3 27,6 26,8 28,6 33,6 32,2 34,3 19,7 19,4 18,9 20,2 20,5 22,6 23,5 23,1 20,2 17,7 24,6 23,7 24,0 26,7 26,0 27,2 

Metallförpackningar 3,5 3,4 4,3 3,3 3,0 3,2 3,4 3,4 1,8 1,9 3,3 4,2 4,1 3,9 5,3 3,7 2,9 2,6 2,7 2,9 2,7 2,4 2,5 3,0 2,0 1,9 2,7 2,4 2,7 2,6 2,3 2,4 

Plastförpackningar 7,1 7,6 11,0 13,4 12,9 13,3 10,8 7,5 2,3 3,1 15,4 22,7 18,9 16,1 16,6 24,6 8,7 8,6 11,0 11,9 11,6 10,1 9,9 10,0 6,4 11,9 12,1 12,6 13,3 13,3 13,1 14,5 

Summa tidningar & förpackningar 82,1 77,7 89,7 88,7 87,7 92,4 91,6 85,5 65,6 64,6 115,8 128,7 131,9 128,0 129,2 149,6 103,0 98,2 98,3 99,5 93,3 90,2 87,3 87,1 94,1 90,2 120,9 116,8 113,2 116,0 108,9 108,0 

Återvinningscentralen ÅVC och 
miljöbodar 

                                                                

Restavfall, plattan 12,2 9,9 12,7 18,9 13,8 15,1 22,9 19,9 107,9 90,7 82,0 76,6 50,4 49,6 42,5 26,8 30,8 25,2 29,5 31,6 21,1 14,5 8,8 8,7 78,9 81,0 88,1 60,8 42,1 44,3 26,2 8,1 

Restavfall, brännbart   
    

0,0 3,5 5,5   
    

0,0 3,9 13,7   
    

2,8 8,9 8,5   
    

0,0 12,3 27,5 

Resårmöbler   3,2 3,1 2,5 3,0 2,9 5,2 5,3   10,8 8,5 6,6 6,7 7,4 7,4 6,6   2,2 2,4 2,4 2,6 3,2 3,8 4,0   4,7 6,2 5,6 6,8 6,2 6,5 6,2 

Gips 1,5 1,3 1,0 1,3 0,0 0,0 0,0 
 

6,3 11,0 10,7 10,0 0,0 0,0 0,0 
 

5,0 4,2 2,6 3,5 0,0 0,0 0,0   7,2 6,9 8,3 7,1 0,0 0,0 0,0   

Trädgårdsavfall 11,5 10,3 12,1 12,0 8,5 7,9 15,2 13,2 174,8 185,3 212,7 54,4 30,8 27,9 30,2 30,6 45,5 42,0 47,9 24,5 15,1 13,4 12,4 11,2 130,3 112,9 128,7 51,7 31,9 31,2 39,0 35,4 

Fallfrukt   
    

0,0 0,0 2,4   
    

0,0 0,0 0,0   
    

0,0 0,0 0,1   
    

0,6 0,0 0,0 

Matjord och sand   
   

0,0 0,0 0,0 
 

  
   

0,0 0,0 0,0 
 

  
   

0,0 0,0 0,0 
 

  
   

0,0 0,0 0,0 
 

Trä 17,8 14,9 15,1 18,0 5,5 6,2 12,6 12,8 132,3 122,5 134,6 73,5 20,0 19,6 19,5 22,0 34,4 28,2 29,2 32,5 9,6 10,8 11,8 10,8 119,5 129,3 141,0 69,7 21,0 21,0 18,2 20,2 

Däck   0,3 0,6 0,4 0,0 0,0 0,0 
 

  
 

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

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

0,2 
 

0,5 0,4 0,0 0,0 0,0 
 

Däck + fälg   
 

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

  
 

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

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

  
 

0,8 0,9 0,0 0,0 0,0 
 

Metallskrot 4,8 4,6 5,1 5,3 4,7 4,9 9,2 9,0   
 

30,8 32,6 24,1 20,4 20,1 16,9 7,4 4,6 7,2 8,5 6,0 6,7 6,3 6,7   
 

21,4 22,2 15,4 16,4 14,2 14,4 

Kabelskrot   
 

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

0,0 0,3 0,7 0,4 0,5 0,9 3,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2   
 

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

Schakt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

32,9 21,5 83,6 67,1 0,0 0,0 0,0 
 

32,9 32,8 31,3 37,5 0,0 0,0 0,0 
 

68,7 87,0 86,6 84,0 0,0 0,0 0,0 
 

Deponirest   
   

0,0 0,0 0,0 
 

  
   

0,0 0,0 0,0 
 

  
   

0,0 0,0 0,0 
 

  
   

0,0 0,0 0,0 
 

Wellpapp (via ÅVC)   
  

2,4 2,7 2,3 4,5 3,8   
  

7,9 8,0 7,1 7,4 6,9   
  

2,7 2,8 4,1 3,4 3,3   
  

6,9 7,5 6,2 5,3 4,8 

Farligt avfall   
       

  
       

  
       

  
       

Asbest   
   

0,0 0,0 0,0 
 

  
   

0,0 0,0 0,0 
 

  
  

0,6 0,0 0,0 0,0 
 

  
  

0,8 0,0 0,0 0,0 
 

Blybatterier   
  

0,4 0,0 0,0 0,0 
 

  
  

0,9 0,0 0,0 0,0 
 

  
  

0,3 0,0 0,0 0,0 
 

  
  

0,7 0,0 0,0 0,0 
 

Oljeavfall   
  

0,3 0,0 0,0 0,0 0,0   
  

0,5 0,0 0,0 0,0 0,0   
  

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

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

Tryckimpregnerat trä   
  

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

15,0 3,1 2,9 2,7 2,6   
  

3,5 0,8 1,0 1,0 1,0   
  

7,9 1,6 1,6 1,4 1,6 

Vattenbaserad färg   
   

0,0 0,0 0,5 0,6   
   

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

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

1,3 1,5 1,5 1,4 

Övrigt farligt avfall 3,0 3,4 3,9 1,6 1,5 1,5 1,6 1,5 23,6 22,9 21,5 1,7 1,5 1,2 1,4 1,4 4,9 5,9 3,8 1,0 1,1 0,4 0,4 0,4 9,0 11,0 12,0 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 

Annat avfall   
    

0,0 0,0 0,0   
    

0,0 0,0 0,0   
    

0,0 0,0 0,0   
    

0,0 0,0 0,0 

Elavfall   
       

  
       

  
       

  
       

Batterier (max 3 kg)   
  

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

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

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

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

Kyl & frys   
  

1,2 1,0 0,8 1,7 1,3   
  

3,5 2,8 1,9 2,7 1,8   
  

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

2,6 1,7 1,7 2,0 1,9 

Stora vitvaror   
  

1,9 1,5 1,6 2,4 2,4   
  

7,1 4,8 4,3 4,0 3,6   
  

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

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

Gasurladdningsbara lampor   
  

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

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

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

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

Icke gasurladdningslampor   
  

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

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

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

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

Övrigt elavfall 9,2 8,6 8,0 4,5 3,4 3,2 5,2 5,1 23,3 21,1 21,9 12,3 8,2 6,8 6,6 6,4 13,9 12,4 11,9 6,8 4,6 4,6 3,9 4,2 17,4 16,7 16,6 16,1 6,5 6,0 5,3 5,7 

Återbruk, möbler   
  

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

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

0,8 0,7 0,6 1,0 1,4   
  

1,6 1,3 1,8 1,8 2,0 

Återbruk, textil 
   

1,3 1,7 1,3 0,8 1,9   
  

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

0,7 0,7 0,6 0,6 0,8   
  

0,8 0,9 1,5 0,9 1,1 

Återbruk vitvaror 
       

0,0 
       

0,0   
      

0,4 
       

0,0 

Återbruk träpallar 
       

0,0   
      

0,0 
       

0,1   
      

0,0 

Böcker               0,0               1,2               0,6               1,2 

Summa ÅVC 60,0 56,4 62,2 76,4 49,2 49,8 88,9 90,4 501,2 485,8 609,1 372,4 163,1 152,4 153,0 146,0 176,8 161,7 168,0 163,9 69,4 68,0 66,9 67,1 431,1 449,5 510,5 347,0 144,1 145,1 139,6 136,3 

Summa totalt 429,9 408,4 410,4 430,8 402,7 401,6 450,7 421,2 963,2 921,2 1076,7 847,7 639,2 611,3 617,2 639,9 601,0 568,6 567,2 563,0 460,0 457,8 455,5 435,4 849,1 845,9 953,0 782,3 568,4 564,9 549,8 527,5 

Summa totalt (exkl 
trädgårdsavfall) 

309,4 302,6 303,3 336,8 299,9 305,1 344,2 332,7 719,1 665,5 801,7 730,7 547,5 528,7 525,2 542,3 500,1 475,8 472,1 489,3 398,4 397,8 396,2 386,0 630,4 664,8 744,8 655,9 467,1 468,9 440,6 431,2 

 

 



Bilaga 1 – Total mängd insamlat hushållsavfall från NSR:s ägarkommuner under perioden 2011-2018 (kg per invånare) 
 

  Åstorp Ängelholm NSR 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Antal invånare 14789 14806 14927 15061 15193 15528 15828 15987 39626 39742 39866 40229 40732 41336 41786 42131 238820 240551 241942 245245 248779 253074 257336 260548 

Fastighetsnära insamling, FNI         

Restavfall 155,9 142,9 142,3 127,0 142,7 144,2 142,3 144,3 178,6 167,6 167,6 167,1 167,1 157,5 142,8 140,7 188,6 181,2 177,8 178,1 179,1 181,6 173,6 170,2 

Matavfall, orent 0,0 4,0 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 2,0 1,0 0,0 0,1 0,01 0,0 0,0 

Matavfall 46,3 38,7 54,5 55,1 57,6 55,2 55,2 51,9 56,9 64,0 64,1 61,9 61,9 62,5 67,2 65,6 50,8 54,2 55,1 55,7 55,1 54,6 57,9 53,2 

Grovsopor  - flakbil FNI 2,2 2,0 2,1 1,8 1,5 2,1 2,7 3,9 2,5 2,2 2,0 1,9 1,9 2,2 3,2 3,3 8,8 7,8 8,7 7,9 7,6 4,8 3,3 3,2 

Grovsopor - Svårsorterat cont. 
      

0,0 0,0   
     

0,0 0,0   
     

1,1 1,0 

Grovsopor - Brännbart t pannan 
      

0,0 0,0   
     

0,0 0,0   
     

4,1 4,9 

Trädgårdsavfall 85,5 81,8 74,2 73,2 78,1 64,4 63,9 50,3 76,4 74,6 67,5 68,8 68,5 62,2 64,9 54,6 68,4 62,4 59,4 59,3 58,1 55,1 56,8 46,7 

Summa ton hämtat vid fastighet: 289,9 269,4 273,9 257,3 279,9 265,9 264,1 250,4 314,5 308,8 301,3 299,6 299,5 284,3 278,2 264,2 320,9 307,6 301,8 301,0 300,1 296,1 296,7 279,2 

Summa ton hämtat vid fastighet (exkl. 
trädgårdsavfall) 

204,5 187,6 199,7 184,0 201,8 201,5 200,2 200,1 238,1 234,3 233,8 230,8 231,0 222,2 213,3 209,6 252,5 245,2 242,5 241,6 242,0 241,1 239,9 232,5 

Tidningar & förpackningar                                                 

Tidningar 42,5 39,1 47,2 46,4 39,7 34,6 28,6 20,4 21,9 15,7 35,5 33,2 33,1 29,1 42,5 33,9 43,3 38,9 44,0 41,8 38,5 35,8 35,2 31,6 

Pappersförpackningar 15,3 12,4 19,3 21,5 22,6 20,2 17,6 18,1 7,1 6,2 16,2 17,3 22,3 21,6 22,4 21,4 17,4 16,6 20,9 21,7 22,4 21,9 21,7 21,9 

Glasförpackningar 12,7 13,3 14,6 13,6 15,3 16,7 15,5 15,0 8,3 8,4 18,5 17,7 17,9 19,8 18,5 27,4 16,9 16,8 19,4 19,6 20,0 22,2 22,5 24,0 

Metallförpackningar 3,2 3,6 3,3 3,4 2,9 3,2 3,3 2,8 0,5 0,6 2,1 2,5 2,8 2,9 3,7 4,1 2,4 2,3 2,8 2,9 2,8 2,7 2,9 3,2 

Plastförpackningar 5,3 5,9 11,2 15,5 14,6 14,9 11,7 12,7 2,7 2,8 8,2 16,2 12,7 13,1 14,3 13,5 6,7 7,4 10,9 13,6 12,5 11,8 11,5 11,5 

Summa tidningar & förpackningar 79,0 74,4 95,7 100,5 95,2 89,7 76,6 68,9 40,4 33,7 80,5 86,8 88,9 86,5 101,4 100,2 86,7 82,0 98,0 99,6 96,3 94,4 93,8 92,1 

Återvinningscentralen ÅVC och miljöbodar                                                 

Restavfall, plattan 66,2 93,0 68,9 72,7 70,5 53,7 38,1 29,9 53,6 51,8 59,5 51,4 34,5 27,2 10,5 11,8 45,2 42,5 45,0 42,2 29,7 24,1 15,4 12,1 

Restavfall, brännbart   
    

0,0 2,3 8,9 
     

7,8 17,7 15,3   
    

2,8 9,7 11,7 

Resårmöbler   10,5 8,2 7,4 8,4 7,6 7,1 6,8 
 

3,9 2,7 4,9 5,1 5,1 5,4 5,4   3,8 3,6 3,7 4,0 4,3 4,8 4,8 

Gips 10,1 9,6 7,5 8,4 0,0 0,0 0,0   6,0 6,4 7,2 7,3 0,0 0,0 0,0 
 

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

Trädgårdsavfall 103,0 131,7 151,2 52,1 32,0 32,9 24,8 22,6 92,4 78,3 101,4 52,0 31,7 31,3 25,6 23,0 71,2 67,4 79,0 48,7 21,1 19,9 19,2 17,5 

Fallfrukt   
    

0,0 0,0 0,0 
     

0,0 0,0 0,0   
    

0,1 0,0 0,0 

Matjord och sand   
   

0,0 0,0 0,0   
    

0,0 0,0 0,0 
 

  
   

0,0 0,0 0,0   

Trä 59,2 94,6 103,2 70,2 20,9 23,6 16,9 18,6 79,0 68,5 65,9 70,1 20,7 21,0 16,6 18,7 56,9 54,2 56,8 46,3 13,7 14,5 14,0 14,3 

Däck   
 

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

  
 

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

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

Däck + fälg   
 

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

  
 

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

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

Metallskrot   
 

22,0 23,2 19,3 13,9 12,7 11,4   
 

19,3 11,2 12,8 14,0 14,2 13,6 4,4 2,5 12,8 12,5 9,9 10,0 9,7 9,6 

Kabelskrot   
  

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

0,1 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 1,8 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 

Schakt 107,0 83,0 138,9 115,8 0,0 0,0 0,0 
 

53,3 51,1 44,4 41,8 0,0 0,0 0,0 
 

42,5 41,8 47,0 47,3 0,0 0,0 0,0   

Deponirest   
   

0,0 0,0 0,0 
 

  
   

0,0 0,0 0,0 
 

  
   

0,0 0,0 0,0   

Wellpapp (via ÅVC)   
  

8,4 8,5 7,3 6,4 5,9   
  

4,5 4,9 5,0 4,7 4,9   
  

4,1 4,3 5,5 4,3 4,1 

Farligt avfall   
       

  
       

  
      

  

Asbest   
   

0,0 0,0 0,0 
 

  
  

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

  
  

0,6 0,0 0,0 0,0   

Blybatterier   
  

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

  
  

0,7 0,0 0,0 0,0 
 

  
  

0,5 0,0 0,0 0,0   

Oljeavfall   
  

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

0,3 0,0 0,0 0,0 0,0   
  

0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tryckimpregnerat trä   
  

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

9,4 1,8 2,2 2,0 1,9   
  

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

Vattenbaserad färg   
   

1,8 1,8 1,2 1,2   
   

1,6 1,6 1,6 1,4   
   

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

Övrigt farligt avfall 16,4 16,5 17,2 1,6 1,5 1,2 1,0 1,0 8,0 10,4 13,8 1,1 1,0 1,1 0,9 0,9 7,5 8,7 8,2 1,2 1,0 0,6 0,7 0,7 

Annat avfall   
    

0,0 0,0 0,0   
    

0,0 0,0 0,0   
    

0,0 0,0 0,0 

Elavfall   
       

  
       

  
      

  

Batterier (max 3 kg)   
  

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

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

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

Kyl & frys   
  

3,4 2,6 2,2 1,7 1,5   
  

3,1 2,2 2,2 2,2 1,9   
  

2,4 1,7 1,6 1,8 1,5 

Stora vitvaror   
  

5,7 4,0 3,8 2,8 2,6   
  

4,4 3,7 3,8 3,2 3,2   
  

3,7 2,7 2,9 2,5 2,5 

Gasurladdningsbara lampor   
  

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

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

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

Icke gasurladdningslampor   
  

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

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

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

Övrigt elavfall 22,6 23,0 22,5 14,8 9,2 7,3 6,2 5,6 20,5 18,5 18,4 9,7 6,8 6,1 5,2 5,1 16,2 14,8 14,5 8,1 5,6 5,2 4,6 4,8 

Återbruk, möbler   
  

3,2 2,6 1,4 1,9 2,9   
  

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

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

Återbruk, textil   
  

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

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

0,9 0,8 0,8 0,8 1,1 

Återbruk vitvaror   
      

0,0 
       

0,0   
      

0,2 

Återbruk träpallar 
       

0,0   
      

0,0 
       

0,1 

Böcker               0,7               0,8               0,7 

Summa ÅVC 384,5 461,8 543,2 408,3 186,5 161,4 127,2 123,6 312,7 288,7 334,8 279,1 131,2 131,1 114,0 113,9 250,6 243,3 273,7 237,1 98,2 96,2 91,9 91,0 

Summa totalt 753,5 805,6 912,8 760,7 556,8 513,7 464,6 438,2 667,7 631,2 716,6 662,1 516,0 499,6 490,3 473,2 658,1 632,9 673,6 635,4 492,7 485,0 480,3 458,8 

Summa totalt (exkl trädgårdsavfall) 565,1 592,1 687,4 635,4 446,7 416,4 375,9 365,3 498,9 478,4 547,7 541,3 415,9 406,1 399,9 395,5 518,6 503,2 535,2 527,4 413,5 410,1 404,3 394,6 

 



  Bilaga 2a – Sammanfattning resultat 2018 

 

 
          

 

 
  

 
 

 
 
  

 
 

 
 
 
  

         
 

  

2018-01-01 till 2018-12-31 Helsingborg % Bjuv % Båstad % Åstorp % Ängelholm 
 

Höganäs % NSR % 

INTÄKTER                          

Taxa villor och fritidshus 26 582  6 658  8 828   5 909  14 736      62 713  

Taxa flerfamiljshus och verksamhet 82 367  3 922  9 470  5 239  12 904      113 902  

Taxa trädgårdsavfall 9 513  2 092  1 541  1 615  3 993      18 754  

Taxa slam och fettavskiljare 2 989  473  2 332  740  3 590      10 124  

Grundavgift 10 466  2 918  5 709  2 649  6 839      28 581  

Summa taxor 131 917  16 063  27 880  16 152  42 062 
 

0  234 074  
Insamling förpackningar 6 496  622  460  426  1 105      9 109  

Tidigare överskott  5 627                  5 627  

Övriga intäkter                    0  

Total summa intäkter 144 040  16 685  28 340  16 578  43 167  0  248 810  

KOSTNADER                      

Insamling Villor 22 731  4 422  7 974  3 831  8 635     47 593  

Insamling flerfamiljshus och verksamhet 46 930  2 558  3 708  2 726  7 340     63 262  

Insamling trädgårdsavfall 5 332  1 114  870  933  2 285     10 534  

Insamling slam och fettavskiljare 1 813  269  1 518  347  1 967     5 914  

Summa kostnader insamling 76 806 55 % 8 363 53 % 14 070 58 % 7 837 49 % 20 227 43 % 
 

 127 303 52 % 

Behandling hushåll 22 237  1 877  2 321  1 903  5 213     33 551  

Slam, reningsverk 322  99  312  107  310     1 150  

Summa kostnader behandling 22 559 16 % 1 976 13 % 2 633 11 % 2 010 12 % 5 523 12 % 0  34 701 14 % 

Summa drift ÅVC 15 552 11 % 2 392 15 % 3 589 15 % 3 190 20 % 8 773 19 %    33 496 14 % 

Summa kostnader kärl & container 8 112  346  993  430  1 250     11 131  

Personal/Administration 9 038  1 742  2 239  1 788  4 824     19 631  

Avskrivningar 27     27     3 630     3 684  

Del av central adm. 5 737  621  593  630  1 687     9 268  

Gemensamma kostnader 2 476  268  256  272  728     4 000  

Summa kostnader administration 17 278 12 % 2 631 17 % 3 115 13 % 2 690 17 % 10 869 13 % 0  36 583 15 % 
Total summa kostnader 140 307  15 708  24 400  16 157  46 642  0  243 214  

Resultat per 2018-12-31 i bokföring 3 733  977  3 940  421  -3 475  0  5 596  

Ackumulerat resultat 2012–2018 3 733  2601  12 573  439  -13 993    5 353  

Återstående utbetalt överskott 6 119              



   Bilaga 2b – Sammanfattning resultat 2017 

 

2017-01-01 till 2017-12-31 Helsingborg % Bjuv % Båstad % Åstorp % Ängelholm % Höganäs % NSR % 

INTÄKTER                             

Taxa villor och fritidshus 26 264   6 781   13 367   5 967   14 943   18 477   85 799   

Taxa flerfamiljshus och verksamhet 76 777   3 476   5 429   4 611   12 852       103 145   

Taxa trädgårdsavfall 8 516   1 883   1 303   1 463   3 543   3 562   20 270   

Taxa slam och fettavskiljare 3 488   372   2 532   531   2 679   1 539   11 141   

Summa grundavgift 10 365   3 457   5 668   3 323   6 786       29 599   

Summa taxor 125 410   15 969   28 299   15 895   40 803 
 

23 578   249 954   

Insamling förpackningar 6 538   650   616   526   1 113   548   9 991   

Tidigare överskott  3 647                       3 647   

Summa övriga intäkter                     4 302   4 302   

Total summa intäkter 135 595   16 619   28 915   16 421   41 916   28 428   267 894   

KOSTNADER                             

Insamling Villor 22 009   4 404   7 328   3 753   8 271   11 199   56 964   

Insamling flerfamiljshus och verksamhet 45 541   2 434   3 626   2 724   7 174       61 499   

Insamling trädgårdsavfall 5 076   1 084   718   886   2 166   1 955   11 885   

Insamling slam och fettavskiljare 1 375   250   1 070   318   1 818   634   5 465   
Summa kostnader insamling 74 001 55% 8 172 51% 12 742 54% 7 681 47% 19 429 41% 13 788 46% 135 813 50% 

Behandling hushåll 22 250   1 936   2 272   1 984   5 317   5 280   39 039   

Slam, reningsverk 342   154   406   125   516       1 543   

Summa kostnader behandling 22 592 17% 2 090 13% 2 678 11% 2 109 13% 5 833 54% 5 280 18% 40 582 15% 

Summa drift ÅVC 14 996 0,1 2 916 18% 3 750 16% 3 750 23% 9 997 21% 6 194 21% 41 603 15% 

Summa kostnader kärl & container 5 074   430   1 304   362   1 417        8 587   

Personal/Administration 11 081   1 685   2 436   1 683   4 875   3 681   25 441   

Avskrivningar 27       11       3 630       3 668   

Del av central adm. 5 371   596   578   605   1 612       8 762   

Gemensamma kostnader 2 453   271   264   276   736   1 000   5 000   

Summa kostnader administration 18 932 14% 2 552 16% 3 289 14% 2 564 16% 10 853 23% 4 681 16% 42 871 16% 

Total summa kostnader 135 595   16 160   23 763   16 466   47 529   29 943   269 456   

Resultat per 2017-12-31 i bokföring 0 0 459 0 5 152 0 -45 0 -5 613 0 -1 515   -1 562 0 

Ackumulerat resultat 2012-2017 0   1 624   8 633   18   -10 518       -243   

Återstående utbetalt överskott 11 746                           
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Uppföljning av åtgärder i avfallsplaner 2018 
 

 För att kunna nå de uppsatta målen i avfallsplanerna krävs det att man tar fram 

olika åtgärder som kommunerna arbetar efter. Nedan redovisas dessa 

handlingsplaner kommunvis. För varje åtgärd finns en färgmarkering som 

demonstrerar åtgärdens status.  På denna första sida finns en sammanställning av 

status 2018 på samtliga åtgärder i samtliga avfallsplaner i NSR:s ägarkommuner. 

Längre ned i dokumentet listas åtgärder med kommentar som är aktuella för 

uppföljning 2018 enligt tidplan.  

Åtgärd är genomförd 

Åtgärd är delvis genomförd 
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Bjuv 
I tabell nedan redovisas status på samtliga åtgärder i Bjuvs avfallsplan. 

Målområde Åtgärd Ansvarig Tidplan Utfall 2017 Utfall 2018 

1. Förebyggande av 
avfall 

Bjuvs kommun deltar aktivt i 
sopsamarbetet Skåne Nordväst. Ett 
sammarbetsprojekt mellan 
kommunerna i Skåne nordväst för att 
stödja kommunerna i arbetet med att 
bland annat minska 
avfallsmängderna genom att t.ex. 
informera konsumenter om ”rätt val” 
ur avfallssynvinkel. 

Bjuvs kommun 
NSR 

Löpande 
2015-
2018 

Miljönär-märkning fortsätter. 
Nätverksträff för fastighetsägare 
Länge leve prylen-kampanjen genomförd 
tillsammans med Nårab, där målet är att 
få mer avfall att gå till återbruk.  

Slutrapport skrivits under 2018. 
Miljönär-märkning kommer fortsätta och 
länge leve prylen sidan kommer finnas 
kvar och drivas av NSR  

1. Förebyggande av 
avfall 

NSR samordnar företag så att den 
enas avfall blir den andres resurs. 

NSR Löpande 
2015-
2018 

Vera Park är nu 16 företag och har även 
lanserat sin egna hemsida 
(www.verapark.se) under 2017. Vera 
Parks vision är att bli det ledande centret 
för cirkulär ekonomi i Europa.  

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

1. Förebyggande av 
avfall 

Bjuvs kommun arbetar för att ett 
återbrukscentrum 
för bygg- och rivningsavfall etableras. 

Bjuvs kommun 
NSR 

Löpande 
2015-
2018 

Föreslås plockas bort. Finns närhet till ett 
återbrukscentrum för bygg- och 
rivningsavfall i Åstorps kommun.  

Föreslås plockas bort. Finns närhet till ett 
återbrukscentrum för bygg- och 
rivningsavfall i Åstorps kommun. 

1. Förebyggande av 
avfall 

Bjuvs kommun deltar i den nationella 
kampanjen 
”Europa Minskar Avfallet” i 
samarbete med 
övriga kommuner i NSR regionen. 

NSR Löpande 
2015-
2018 

NSR deltar tillsammans med Nårab i 
"Europa minskar avfallet-kampanjen" med 
en film om återbruk varje dag i en vecka. 
Detta är en fortsättning på Länge leve 
prylen-kampanjen som drivits under 
hösten och som faktiskt tredubblade 
mängderna som går till återbruk 

NSR har deltagit i "Europa minskar 
avfallet-kampanjen" med inlägg på Länge 
leve prylen-sidan, där tre olika exempel på 
hur NSR har flyttat fraktioner upp i 
avfallstrappan. De tre fraktionerna var 
lastpallar, böcker och vitvaror. 

1. Förebyggande av 
avfall 

Bjuvs kommun arbetar med 
avfallsminimeringsprojekt 
i sin egen organisation. 

Bjuvs kommun Löpande 
2015-
2018 

Detta kommer hamna under 
miljöstrategin och påbörjas 2018.  

Konceptet ”mat och klimat” har drivits för 
minskat matsvinn. Matsvinnstävling på 
skolorna, matsvinnsarbete på 
kostenheten, föreläsningar på biblioteket, 
planerad föreläsning för politiker m.m. har 
genomförts. 

http://www.verapark.se/
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1. Förebyggande av 
avfall 

Ta fram underlag för avfallsmängder 
och typ av 
verksamhetsavfall. 

Bjuvs kommun Löpande 
2015-
2018 

NSR skickat lista på kommunens avtal hos 
NSR.  

Inventering av källsortering har gjorts i 
förskola och skola. 

1. Förebyggande av 
avfall 

Utreda möjligheter till ny 
återvinningscentral 
med identifieringssystem för 
företagare/hushållen. 
En ny återvinningscentral ska inbjuda 
till avfallsminimering 
och återbruk. 

NSR 
Bjuvs kommun 

Löpande 
2015-
2018 

Plats för en ny återvinningscentral utsedd. 
Den kommer ligga i Åstorps kommun, 
Brohaga.  
 

NSR planerar för en nedstängning av 
nuvarande ÅVC i Bjuv med hänvisning till 
den nya i Åstorp. 

1. Förebyggande av 
avfall 

Grovavfallshanteringen ses över så 
mer kan gå 
till återbruk. 

NSR 2015 Förstudie kring grovavfall gjord. Workshop 
med all ÅVC:personal genomförd 
Ny ÅVC kommer ha ett återbruksrum 

Möjlighet att lämna till återbruk på 
återvinningscentralen. Även grovavfall 
som hämtas fastighetsnära ska 
kontrolleras om det kan gå till återbruk 
istället. Två studenter har studerat flödena 
för att få grovavfall högre upp i 
avfallstrappan.    

1. Förebyggande av 
avfall 

Möjligheterna till ökad insamling av 
textilier för 
återanvändning i Bjuvs kommun 
utreds. 

NSR 2017 Möjligheten ökar med ny ÅVC Möjligheten ökar med ny ÅVC 

2. 
Materialåtervinning 

Informationsinsats görs riktad mot 
livsmedelsföretag 
och livsmedelsbutiker med inriktning 
mot 
matavfall. 

Söderåsens miljöförbund 2015 Ej genomfört, den broschyr som skulle 
delas ut verkar snarare vara riktad mot 
privatpersoner och därför inte lämplig för 
större verksamheter. 

Ej genomfört, den broschyr som skulle 
delas ut verkar snarare vara riktad mot 
privatpersoner och därför inte lämplig för 
större verksamheter. 

2. 
Materialåtervinning 

Informationsinsatser som ökar 
kunskapen om 
avfallstrappan och vad som händer 
med materialet. 

NSR 2015 Miljöverkstaden fortsätter ta emot 
klasser/grupper. Alla 3:e och 8:e klassare 
besöker NSR  

Miljöverkstaden fortsätter ta emot 
klasser/grupper. Alla 3:e och 8:e klassare 
besöker NSR 

2. 
Materialåtervinning 

Skrift om miljöanpassad rivning tas 
fram och 
skickas ut till byggföretag samt delas 
ut i samband 
med tillsynsbesök. 

Plan- och 
Bygglovsavdelningen 
NSR 
Söderåsens miljöförbund 

2015 Miljöförbundet får rivningslov på remiss 
enligt framtagen rutin ihop med Plan- och 
byggavdelningen. 

Miljöförbundet får rivningslov på remiss 
enligt framtagen rutin ihop med Plan- och 
byggavdelningen. 

2. 
Materialåtervinning 

En inventering av insamlingen av 
fettavfall via 
fettunna och fettavskiljare på 

Söderåsens miljöförbund 
(tillsyn), 

2015 Osäkra på vilken roll miljöförbundet har, 
Söderåsens miljöförbund genomför inte 
inventering utan utför tillsynen. Kan 

Vid tillsyn efterfrågas vart eventuellt 
fettavfall lämnas/ hur det omhändertas. 
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restauranger och 
storkök görs och därefter skrivs 
åtgärdsplaner där 
så behövs (inventering under 2015 
och därefter åtgärdsplaner). 

NSVA, 
NSR 

eventuellt bistå med uppgifter. Vid tillsyn 
efterfrågas vart eventuellt fettavfall 
lämnas/ hur det omhändertas. 

Fråga om verksamheten har fettavskiljare 
ställs och noteras.  

2. 
Materialåtervinning 

Vid utredning av ny ÅVC tas hänsyn 
för att 
främja småföretagares utsortering. 
NSR verkar för 
att företagare ökar sin utsortering av 
material till 
materialåtervinning. 

NSR 
Bjuvs kommun 

Löpande 
2015-
2018 

ÅVC-kort för småföretagare infört så de 
kan sortera på återvinningscentralen. 
ÅVC- kortet kan användas på alla 
återvinningscentraler i regionen.  
 

ÅVC-kort för småföretagare infört så de 
kan sortera på återvinningscentralen. 
ÅVC- kortet kan användas på alla 
återvinningscentraler i regionen.  
 

2. 
Materialåtervinning 

NSR verkar för att matavfallskvarn till 
tank 
installeras där detta är ett lämpligt 
alternativ. 

NSR Löpande 
2015-
2018 

Inga riktade insatser 2017, faktablad håller 
på att tas fram  

Inga riktade insatser 2018.  

2. 
Materialåtervinning 

Tillsynskampanj för att restauranger 
och liknande 
verksamheter inför sortering av 
avfallet/ökar 
sin utsortering av material till 
materialåtervinning. 

Söderåsens miljöförbund Löpande 
2015-
2018 

Ej genomförd. År 2018, för vissa objekt 
(framförallt större verksamheter), 
kommer miljöförbundet ha en särskild 
kontrollpunkt för att se hur avfallet 
sorteras ut (organiskt i organiskt, restavfall 
i restavfall etc.). 

Ställt frågan om hur de sorterar och 
informationsmaterial lämnas. Ställer inga 
krav på sortering. Deras huvudsakliga 
uppgift vid tillsyn är att kontrollera så att 
avfallshanteringen inte ska dra till sig 
skadedjur.  

2. 
Materialåtervinning 

Systemet för insamling av fettavfall 
utreds. 

NSR 2015 Fått förslag på aktivitet för insamling av 
fettavfall men inte genomfört något än.  

Utrett vilken typ av fettunna som ska 
användas vid insamling.  

2. 
Materialåtervinning 

Driva projekt ihop med 
bostadsbolagen för att 
öka utsorteringen av rent matavfall 
och producentmaterial från 
flerfamiljsfastigheterna. 

NSR 
Bostadsbolagen 

Löpande 
2015-
2018 

NSR fortsätter arbeta nära bostadsbolagen 
för att förbättra miljörum och 
källsortering.  
Träff för fastighetsägare gjord hösten 
2017 

Ej genomfört projekt men haft 
kontinuerligt samarbete  

2. 
Materialåtervinning 

Årligen genomföra plockanalyser för 
att undersöka 
sorteringen i flerfamiljshushåll. 

NSR Löpande 
2015-
2018 

Plockanalys genomförd på 302 villor Två plockanalyser genomförts, en på villor 
och en på flerfamiljsfastigheter.  

2. 
Materialåtervinning 

I samband med plockanalyser göra en 
fördjupad 
undersökning och samla in mer 
information 
för att utvärdera resultatet och ta 

NSR Löpande 
2015-
2018 

Tittar på hur många som har fyrfack, 
tvåfack, restavfallskärl (hemkompost) eller 
kompletteringskärl. Tittar även på om de 
har trädgårdskärl.   

Tittar på vilken/vilka abonnemang som 
finns på de fastigheter som är med. Även 
en analys och jämförelse gjord av 
resultaten i samtliga kommuner.  



 
 

6 
 

fram förslag till 
åtgärder för det berörda området. 

2. 
Materialåtervinning 

Införande av fullständig källsortering i 
de 
kommunala förvaltningar och 
verksamheter som 
saknar detta samt nya. 

Bjuvs kommun Löpande 
2015-
2018 

Fortlöpande arbete.  Utredning har påbörjats för att se över 
avfallshantering på kommunhuset. 
Inventering av källsortering har gjorts i 
förskola och skola. 

2. 
Materialåtervinning 

Göra ett test med kampanjhämtning 
på mjukplast 
(idag är det ca 3000 beställningar på 
ett år. 
Finns ca 8000 villa-abonnemang med 
6 ggr/år) 

NSR 2016 Ej genomförd. Gjort en förstudie kring 
mjukplastförpackningar och försöker hitta 
ett nytt insamlingssystem.  

Förstudie med kunskapsunderlag kring 
plast i helhet genomförd.  

2. 
Materialåtervinning 

Se över möjligheterna att få en mer 
miljöstyrande 
taxa. 

NSR 
Bjuvs kommun 

2015 Taxan justerats för att bli mer 
miljöstyrande. 

Taxan justerats för att bli mer 
miljöstyrande. 

2. 
Materialåtervinning 

Informationsmaterial för nysvenskar. 
(SFI) 

NSR 2015 Informationsmaterial finns på flera språk Informationsmaterial finns på flera språk 

2. 
Materialåtervinning 

Kommunens fastighetsbolag ska göra 
de 
fysiska åtgärder som behövs för att 
främja sortering 
för de boende, däribland få alla 
fraktioner på 
samma plats. 

Bjuvsbostäder 
NSR 

2015-
2016 

Löpande arbete  Löpande arbete 

3. Avgifta 
kretsloppen 

En informationskampanj 
om vad som är farligt avfall. 

Bjuvs kommun 
NSR 

2017 Ej genomförd, planerad till 2018 Ej genomförd 

3. Avgifta 
kretsloppen 

En informationskampanj gällande 
farligt avfall 
görs riktad mot hushållen. 

NSR 2015 
och 
2017 

En utredning kring den röda boxen ska 
göras och se över insamlingssystemet. 

Under 2018 har insamling och tömning av 
röd box utretts. Det som man tittade på 
var kostnader, arbetsmiljön för 
chaufförerna och anslutningsgrad på 
hämtningen. 
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3. Avgifta 
kretsloppen 

Utreda de deponier som klassats 
enligt MIFO 
fas 1 och göra åtgärder (Söderåsens 
Miljöförbund 
är tillsynsmyndighet). Utredning 
under 2015 och därefter åtgärder. 

Bjuvs kommun Löpande 
2015-
2018 

Ej genomfört Via NSR: s miljö- och hållbarhetschef har 
Bjuv fått möjlighet att avropa deras 
upphandlade konsult på SWECO för att 
göra en andra bedömning. Konsult har 
planerat för detta projekt med start den 
januari 2019. 

3. Avgifta 
kretsloppen 

Införa möjlighet till fastighetsnära 
insamling av 
ljuskällor, batterier och småelektronik 
i flerfamiljsfastigheter. 

NSR 2015 Fortsätter att informera om små-
elspaketet för att öka anslutningen 

Fortsätter att informera om små-
elspaketet för att öka anslutningen 

3. Avgifta 
kretsloppen 

Erbjuda större livsmedelsbutiker 
”Samlaren” 
(insamlingsskåp för småelektronik). 

NSR 2015 Större livsmedelsbutiker har erbjudits 
Samlaren. 

Större livsmedelsbutiker har erbjudits 
Samlaren. 

4. God arbetsmiljö En kampanj för att öka antalet 
inrapporterade 
tillbud från entreprenören. 

NSR 
Insamlingsentreprenören 

2015 Rapporterar tillbud och olyckor. Åtgärdar 
vid behov. En stående punkt på 
dagordningen på driftsmötena. 

Rapporterar tillbud och olyckor. Åtgärdar 
vid behov. En stående punkt på 
dagordningen på driftsmötena. 

4. God arbetsmiljö Samarbetet mellan NSR och Teknik 
och service 
stärks (avseende framkomligheten i 
kommunen). 

NSR 
Bjuvs kommun 

Löpande 
2015-
2018 

Kontinuerligt arbete. Kontinuerligt arbete. 

4. God arbetsmiljö Avfallsfrågorna förs in i 
detaljplanearbetet och 
löpande bygglovsprövning. 
Samarbetet mellan 
NSR och detaljplan- och 
bygglovsavdelningen 
stärks. 

NSR 
Bjuvs kommun 

Löpande 
2015-
2018 

NSR tar del av de detaljplanerna och 
bygglov som skickas till oss. 

NSR tar del av de detaljplanerna och 
bygglov som skickas till oss. 

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 
problemet. 

Insamlingsentreprenör 
NSR 
Teknik och Service 

Löpande 
2015-
2018 

Kontinuerligt arbete. Stående punkt på 
driftsmötet. 

Kontinuerligt arbete. Stående punkt på 
driftsmötet. 
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4. God arbetsmiljö Arbetsmiljön på slamtömning ses 
över. 

NSR 
Söderåsens miljöförbund 
Insamlingsentreprenör 

2015-
2016 

Slambilarna använder nu samma system 
som renhållningsfordonen, vilket inbär att 
det enkelt kan rapportera in 
arbetsmiljöproblem och andra avvikelser.  

Slambilarna använder nu samma system 
som renhållningsfordonen, vilket inbär att 
det enkelt kan rapportera in 
arbetsmiljöproblem och andra avvikelser. 

4. God arbetsmiljö En framtida ÅVC skapas med hänsyn 
till en 
god arbetsmiljö för de som arbetar 
där och för de 
besökare som vistas på anläggningen. 

NSR Löpande 
2015-
2018 

Planerar en gemensam 
återvinningscentral med Åstorps kommun. 
Kommer vara utformad för att främja god 
arbetsmiljö 

NSR planerar för en nedstängning av 
nuvarande ÅVC i Bjuv med hänvisning till 
den nya gemensamma i Åstorp. 

4. God arbetsmiljö Fastighetsägare och vägföreningar 
bjuds in till 
möte om avfallsregler och 
arbetsmiljö. 

NSR Löpande 
2015-
2018 

Inga riktade insatser gjorda Ej genomförd 

5. God service Digitala tjänster ses över (Inkl. mina 
sidor) och 
införs. 

NSR 2015 Mina sidor är igång, sms-påminnelse finns 
för alla villakunder och sms-respons finns 
till flerfamiljsfastigheter.  

Mina sidor är igång, sms-påminnelse finns 
för alla villakunder och sms-respons finns 
till flerfamiljsfastigheter. NSR testar även 
behovsanpassad tömning.  

5. God service NSR Kommun & Hushåll finns på plats 
en gång 
om året i kommunen för att träffa 
kunder och svara 
på frågor. 

NSR Löpande 
2015-
2018 

Ej genomförd 2017 Ej genomförd 2018 

5. God service Ny rutin kring insamlingen av 
grovavfall och 
mjukplast ses över för att förbättra 
för kunder och 
NSRs kundservice. 

NSR 2015 Förstudier gjorda Förstudier gjorda, projekt kring grovavfall 
och återbruk kommer ske 2019.  
Ett plastprojekt med ett bra 
kunskapsunderlag har tagits fram.  

5. God service Nöjdkundenkät (NKI) genomförs varje 
år. 

NSR Löpande 
2015-
2018 

Genomfördes under 2017. Resultatet 
presenteras i avfallsplansuppföljningen 
under avsnittet God service. 

Genomfördes under 2018. Resultatet 
presenteras i avfallsplansuppföljningen 
under avsnittet God service. 

5. God service NSR deltar i kommunaktiviteter 
riktade mot 
medborgare för att informera om 
renhållningen, 
Exempelvis boendeträffar. 

NSR Löpande 
2015-
2018 

Ej genomförd 2017 Ej genomförd 2018 

5. God service Ett avfallråd bildas med 
representanter från fastighetsägarna, 
villaföreningen och 

NSR 2016 Fastighetsbolagen som var med i 
nätverket bjöds in till en träff kring små 
utrymme och matavfallsinsamling.  

Genomförd 



 
 

9 
 

hyresgästföreningen med syfte att 
förbättra renhållningsservicen i 
kommunen. 

5. God service Införa Undersökning kundnöjdheten 
på 
www.nsr.se genom att kontinuerligt 
fråga besökare 
om de är nöjda med 
avfallshanteringen och 
kommunen de bor i. 

NSR Löpande 
2015-
2018 

Föreslås tas bort på grund av att vi mäter 
NKI varje år.  

Föreslås tas bort på grund av att vi mäter 
NKI varje år. 

5. God service Se över hanteringen och 
registreringen av 
kundklagomål. 

NSR 2015-
2016 

Arbetar efter rutinen Arbetar efter rutinen 

6. Minskad 
klimatpåverkan 

Vid upphandling av entreprenör för 
insamling av hushållsavfall (inkl. slam) 
samt insamling i egen regi ska krav 
ställas på fordon om användning av 
fossilfria bränslen. 

NSR Löpande 
2015-
2018 

Entreprenören har rapporterat in 100 % 
fossilfria drivmedel för 2017. 

Entreprenören har rapporterat in 100 % 
fossilfria drivmedel för 2018. 

6. Minskad 
klimatpåverkan 

Vid upphandling av entreprenör för 
insamling av hushållsavfall, (inkl. 
slam) eller vid insamling i egen regi 
ska krav ställas på att chaufförerna 
genomgått och återkommande 
genomgår utbildning i ecodriving för 
tunga fordon. 

NSR Löpande 
2015-
2018 

Alla chaufförer som har genomgått eco-
driveutbildning. Ingår i YKB som alla 
chaufförer måste ha. En 
entreprenörsuppföljning är gjord 2017 

Alla chaufförer som har genomgått eco-
driveutbildning. Ingår i YKB som alla 
chaufförer måste ha 

6. Minskad 
klimatpåverkan  

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

NSR Löpande 
2015-
2018 

599 030 kWh under 2017  
 (Uträknat utifrån avfall Sveriges 
omräkningsfaktorer för drivmedel och 
inrapporterad drivmedelsförbrukning). 

722 233 kWh under 2018  
 (Uträknat utifrån avfall Sveriges 
omräkningsfaktorer för drivmedel och 
inrapporterad drivmedelsförbrukning). 

 

Båstad 
I tabell nedan redovisas status på samtliga åtgärder i Båstads avfallsplan. 
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Målområde Åtgärd Ansvarig Tidplan Utfall 2017 Utfall 2018 

1. Förebyggande av 
avfall 

Båstads kommun deltar aktivt i 
sopsamarbetet Skåne Nordväst. Ett 
samarbetsprojekt mellan kommunerna 
i Skåne nordväst för att stödja 
kommunerna i arbetet med att bland 
annat minska avfallsmängderna för 
regionen. 

NSR 
 
Båstads kommun 

Löpande 
2013-
2016 

Miljönär-märkning fortsätter 
Nätverksträff för fastighetsägare 
Länge leve prylen-kampanjen 
genomförd tillsammans med Nårab, 
där målet är att få mer avfall att gå till 
återbruk.  

Slutrapport skrivits under 2018. 
Miljönär-märkning kommer fortsätta 
och länge leve prylen sidan kommer 
finnas kvar och drivas av NSR 

1. Förebyggande av 
avfall 

Båstads kommun deltar i den nationella 
kampanjen ”Europa minskar avfallet” i 
samarbete med övriga kommuner i 
NSR-regionen. 

NSR Löpande 
2013-
2016 

NSR deltar tillsammans med Nårab i 
"Europa minskar avfallet-kampanjen" 
med en film om återbruk varje dag i 
en vecka. Detta är en fortsättning på 
Länge leve prylen-kampanjen som 
drivits under hösten och som faktiskt 
fördubblat mängderna som går till 
återbruk 

NSR har deltagit i "Europa minskar 
avfallet-kampanjen" med inlägg på 
Länge leve prylen-sidan, där tre olika 
exempel på hur NSR har flyttat 
fraktioner upp i avfallstrappan. De tre 
fraktionerna var lastpallar, böcker och 
vitvaror. 

1. Förebyggande av 
avfall 

Båstad kommun arbetar med 
avfallsminimeringsprojekt i sin egen 
organisation. Genomförs 2013-2014 

Båstad kommun 2014 Fortsätter arbeta med BIBI. 
Tävlingarna om vilken skola som 
slänger minst matavfall är avslutad 

Genomförd. 

1. Förebyggande av 
avfall 

När grovavfall slängs ska alltid frågan 
ställas till kund om det får 
återanvändas istället. 

NSR Löpande 
2013-
2016 

Förstudie kring grovavfall är gjord. 
Under Länge Leve prylen-kampanjen 
fanns det extra personal på ÅVC:n för 
att ge kunderna personligare hjälp 
och se om det hade något som kunnat 
gå till återbruk istället för slängas. 
Andelen återbruk fördubblades under 
denna tid.  

Möjlighet att lämna till återbruk på 
återvinningscentralen. Även grovavfall 
som hämtas fastighetsnära ska 
kontrolleras om det kan gå till 
återbruk istället. Två studenter har 
studerat flödena för att få grovavfall 
högre upp i avfallstrappan.    

1. Förebyggande av 
avfall 

En ny återvinningscentral på befintlig 
plats i Svenstad eller ny lokalisering 
skapas. Den nya anläggningen ska 
inbjuda till avfallsminimering och ha 

NSR 2016 En plats i Förslöv är föreslagen. Väntar 
på besked 

Kommunfullmäktige i Båstad har 
fattat beslut om att den nya 
återvinningscentralen ska ligga i 
Förslöv. Kommunstyrelsen har sedan 
beslutat att skapa en provisorisk 
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utrymme 
för återbruk. 

lösning för mottagande av avfall fram 
tills en ny återvinningscentral kan tas i 
bruk. 

1. Förebyggande av 
avfall 

NSR samordnar så att den enas avfall 
blir den andres resurs. 

NSR Löpande 
2013-
2016 

Vera Park är nu 16 företag och har 
även lanserat sin egna hemsida 
(www.verapark.se) under 2017. Vera 
Parks vision är att bli det ledande 
centret för cirkulär ekonomi i Europa. 

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

1. Förebyggande av 
avfall 

Båstads kommun arbetar för att ett 
återbrukscentrum för bygg- och 
rivningsavfall etableras. 

Båstads kommun 
 
NSR 

2016 Borttagen Borttagen  

2. 
Materialåtervinning 

Informationskampanj görs riktad mot 
livsmedelsföretag och 
livsmedelsbutiker med inriktning mot 
matavfall. 

NSR 
 
Kommunstyrelsen 

2014 Vid tillsyn kontrolleras sortering, vem 
som hämtar avfallet och 
hämtningsintervall. Information om 
jämförligt avfall har tagits fram. 

Vid tillsyn kontrolleras sortering, vem 
som hämtar avfallet och 
hämtningsintervall. Information om 
jämförligt avfall har tagits fram.  

2. 
Materialåtervinning 

NSR verkar för att fler använder 4-
fackskärl 

NSR 2014 Projekt startades hösten 2017 och 
pågår än 

Projekt slutfört, ökade anslutningen 
från 50 % till 68 %.  

2. 
Materialåtervinning 

Plockanalys genomförs på villahushåll 
med 2 fackskärl. 

NSR 2013 Genomförd Genomförd 

2. 
Materialåtervinning 

Skrift om miljöanpassad rivning tas 
fram och skickas ut till byggföretag 
samt delas ut i samband med tillsyn. 

Samhällsbyggnadsutskottet 
NSR 

2015 Genomförd Genomförd 

2. 
Materialåtervinning 

En framtida ÅVC byggs för att främja 
småföretagares utsortering. 

NSR 2016 En plats i Förslöv är föreslagen. Väntar 
på besked 

Kommunfullmäktige i Båstad har 
fattat beslut om att den nya 
återvinningscentralen ska ligga i 
Förslöv. Kommunstyrelsen har sedan 
beslutat att skapa en provisorisk 
lösning för mottagande av avfall fram 
tills en ny återvinningscentral kan tas i 
bruk 

2. 
Materialåtervinning 

Informationsinsatser angående 
källsortering och avfallsminimering görs 
mot skolor. 

NSR 2013 Genomförs löpande Genomförs löpande 

http://www.verapark.se/
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2. 
Materialåtervinning 

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

NSR 2013 Borttagen Borttagen 

2. 
Materialåtervinning 

Undervisningsmaterial om avfall och 
källsortering tas fram för Båstads 
kommun i samarbete med övriga 
kommuner i NSR-regionen. 

NSR 2013 Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt 

2. 
Materialåtervinning 

En inventering av insamlingen av 
fettavfall via fettunna och fettavskiljare 
på restauranger och storkök görs. 

Samhällsbyggnadsutskottet 
NSR 
NSVA 

2013 Genomförd Genomförd, kontrolleras kontinuerligt 
via tillsyn.  

2. 
Materialåtervinning 

NSR verkar för att matavfallskvarn till 
tank installeras där detta är ett lämpligt 
alternativ. 

NSR Löpande 
2013-
2016 

Inga riktade insatser 2017, faktablad 
håller på att tas fram 

Inga riktade insatser 2018 

2. 
Materialåtervinning 

System för insamling av fettavfall och 
möjligheten att föra in detta i NSR:s 
biogasproduktion utreds. 

NSR 2015 En liten utredning genomförd. De 
insamlingssystem som finns idag kan 
inte säkerställa kvaliteten på 
fettavfallet vilket gör att Ox2 inte vill 
ha in detta i sin process 

Utrett vilken typ av fettunna som ska 
användas vid insamling. Vi kan inte 
leverera jämna mängder.  

2. 
Materialåtervinning 

Källsortering inom kommunala 
förvaltningar utreds. 

Båstads kommun 2013 Genomförd Genomförd 

2. 
Materialåtervinning 

Införande av fullständig källsortering i 
de kommunala förvaltningar som 
saknar detta. 

Båstads kommun 2014 Vid tillsyn tas frågan om 
avfallshanteringen upp.  

Vid tillsyn tas frågan om 
avfallshanteringen upp. 

3. Avgifta kretsloppen En tillsynskampanj för verksamheter 
gällande farligt 
avfall görs. 

Samhällbyggnadsutskottet 2014 Genomförd. Kommer fortsätta vara en 
del av tillsynen.  

Genomförd. Kommer fortsätta vara en 
del av tillsynen. 
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3. Avgifta kretsloppen En plockanalys genomförs på 
flerfamiljsfastigheter för att undersöka 
bland annat hur stor mängd farligt 
avfall som slängs i restavfallet och 
matavfallet. 

NSR 2014 Ej genomförd Genomförd 

3. Avgifta kretsloppen En informationskampanj gällande 
farligt avfall görs riktad mot hushållen. 

NSR 2015 Information om små-elspaket ut till 
flerfamiljsfastighet. 

Genomförs 2019  

3. Avgifta kretsloppen Utredning av eventuella åtgärdsbehov 
för Grevie 2:41 och Mässinge/Slättaröd 
påbörjas. 

Samhällbyggnadsutskottet 2015 Ej genomförd. Skjuta fram till 2018 Ej genomförd  

4. God arbetsmiljö Entreprenören rapporterar in olyckor 
och allvarliga tillbud. 

Insamlingsentreprenör Löpande 
2013-
2016 

Genomförs löpande. Resultat 
presenteras i 
avfallsplaneuppföljningen i avsnittet 
om arbetsmiljö. 

Genomförs löpande. Resultat 
presenteras i 
avfallsplaneuppföljningen i avsnittet 
om arbetsmiljö. 

4. God arbetsmiljö Samarbetet mellan NSR och Teknik och 
service stärks  

NSR 
Båstads kommun 

Löpande 
2013-
2016 

Samarbetet fungerar bra Samarbetet fungerar bra 

4. God arbetsmiljö Avfallsfrågorna förs in i 
detaljplanearbetet och 
bygglovsprövning. Samarbetet mellan 
NSR och detaljplan- och 
bygglovsavdelningen stärks. 

NSR 
Båstads kommun 

Löpande 
2013-
2016 

NSR får remisserna NSR får remisser och har blivit 
inbjuden på ett samrådsmöte inför 
detaljplan.  

4. God arbetsmiljö En lista upprättas med de 30 sämsta 
hämtningsställena. Fastighetsägare, 
entreprenör, kommunen och NSR 
samarbetar för att komma tillrätta med 
problemen. 

Insamlingsentreprenörer 
NSR 
Båstads kommun 

2013 Entreprenören arbetar med detta 
kontinuerligt  

Entreprenören arbetar med detta 
kontinuerligt 

4. God arbetsmiljö En inventering genomförs av 
transportvägarna i Båstads kommun. 
Genomförs 2013-2014 

NSR 
Båstads kommun 
Insamlingsentreprenör 

2013-
2014 

Genomförd 2016 Genomförd 2016 

4. God arbetsmiljö Inventering av tunga lock till enskilda 
brunnar i Båstads kommun genomförs. 
Genomförs 2014-2015 

NSR 
Samhällsbyggnadsutskottet 

2015 Slambilarna använder nu samma 
system som renhållningsfordonen, 
vilket inbär att det enkelt kan 
rapportera in arbetsmiljöproblem och 
andra avvikelser. 

Genomförd 
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4. God arbetsmiljö En framtida ÅVC skapas med hänsyn till 
en god arbetsmiljö för det som arbetar 
där och för de besökare som vistas på 
anläggningen. 

NSR 2016 En plats i Förslöv är föreslagen. Väntar 
på besked 

Kommunfullmäktige i Båstad har 
fattat beslut om att den nya 
återvinningscentralen ska ligga i 
Förslöv. Kommunstyrelsen har sedan 
beslutat att skapa en provisorisk 
lösning för mottagande av avfall fram 
tills en ny återvinningscentral kan tas i 
bruk 

5. God service E-tjänster införs NSR 2013 Ny hemsida lanserats med mina sidor 
och supersök, sms-respons till 
flerfamiljsfastigheter och sms-
påminnelse till villa och fritidsägare. 

Ny hemsida lanserats med mina sidor 
och supersök, sms-respons till 
flerfamiljsfastigheter och sms-
påminnelse till villa och fritidsägare. 

5. God service NSR kommun och hushåll finns på plats 
en gång om året på ÅVC för att träffa 
kunder och svara på frågor.  

NSR Löpande 
2013-
2016 

Ej genomförd Ej genomförd 

5. God service Ny rutin kring insamlingen av grovavfall 
och mjukplast ses över för att förenkla 
för kunder och NSR:s kundservice. 

NSR 2013 Förstudier gjorda på både grovavfall 
och mjukplastinsamlingen 

Förstudier gjorda, projekt kring 
grovavfall och återbruk kommer ske 
2019. 

5. God service Nöjdkundenkät genomförs vartannat 
år, 2013 och 2015 

NSR Löpande 
2013-
2016 

Genomförd 2017. Resultatet finns i 
avfallsplansuppföljningen under 
avsnitt God service. 

Genomförd 2018. Resultatet finns i 
avfallsplansuppföljningen under 
avsnitt God service. 

5. God service NSR deltar i kommunaktiviter riktade 
mot medborgare för att informera om 
renhållningen, exempelvis 
boendeträffar. 

NSR 
Båstads kommun 

Löpande 
2013-
2016 

Ingen boendeträff genomförd 2017 Boendeträff genomförd 2018 

5. God service Ett avfallråd bildas med representanter 
från fastighetsägarna, villaföreningen 
och hyresgästföreningen med syfte att 
förbättra servicen i Båstads kommun. 

NSR 2014 Ej genomförd Ej genomförd 

5. God service SMS-tjänster införs NSR 2014 SMS-påminnelsen är igång SMS-påminnelsen är igång 
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6. Minskad 
klimatpåverkan 

Vid upphandling av entreprenör för 
insamling av hushållsavfall ska krav 
ställas på fordon om användning av 
fossilfria bränslen. Krav ska ställas vid 
all upphandling 

NSR Löpande 
2013-
2016 

100 % av renhållningsfordonen gick på 
fossilfritt drivmedel under 2017. 8,4 % 
av detta var en dieselbil som kört på 
HVO100 vilket är fossilfritt.  
96 % av slamfordonen var fossilfria. 
En mindre slambil har används och 
gått på ”vanlig” diesel.  

100 % av renhållningsfordonen gick på 
fossilfritt drivmedel under 2018. 6 % 
av detta var en dieselbil som kört på 
HVO100 vilket är fossilfritt.  
100 % av slamfordonen var fossilfria.  

6. Minskad 
klimatpåverkan 

Vid upphandling av entreprenör för 
insamling av hushållsavfall ska krav 
ställas på att chaufförer genomgår en 
Eco-driveutbildning. Krav ska ställas vid 
all upphandling 

NSR Löpande 
2013-
2016 

Alla chaufförer har genomgått eco-
driveutbildning. 

Alla chaufförer har genomgått eco-
driveutbildning. 

 

Helsingborg 
I tabell nedan redovisas status på samtliga åtgärder i Helsingborgs avfallsplan. 

 Åtgärd Ansvarig Tidpl
an 

Utfall 2017 Utfall 2018 

1. 
Förebyggande 
av avfall 

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

Stadsbyggnadsnämn
den 

2016 Arbetet fortskrider enligt utfall 2016. Stadbyggnadsförvaltningen strävar alltid efter att 
återanvända så mycket massor som möjligt inom 
befintligt projekt. Redan i detaljplaneskedet 
beaktas återanvändning av massor vid 
höjdsättningen. Stadsbyggnadsförvaltningen har 
en masshanteringsansvarig som, tillsammans 
med två miljöspecialister, planerar och hanterar 
massor som uppkommer inom stadens projekt.   

1. 
Förebyggande 
av avfall 

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

NSR 2016 Vi nätverkar bland annat med 
FoodEvolution, Citysamverkan, 
Krogsamverkan. 

NSR medverkade i foodtalk och var även sponsor. 
En bra arena för att visa att NSR är en viktig aktör 
när det gäller den hållbara måltiden. Vilket 
inkluderar arbetet mot matsvinn.  Under Hösten 
2018 startade planeringsarbete med projektet 
Kök som räddar käk som syftar till att hjälpa 
restauranger att minska matsvinnet och öka 
källsorteringen.  
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1. 
Förebyggande 
av avfall 

En målgruppsanpassad 
informationskampanj med 
fokus på återanvändning och 
återbruk genomförs inom 
ramen för Skitlite2020. 

NSR 2016 Förstudie kring grovavfall är gjord. Under Länge 
Leve prylen-kampanjen fanns det extra personal 
på ÅVC:n för att ge kunderna personligare hjälp 
och se om det hade något som kunnat gå till 
återbruk istället för slängas. Andelen återbruk 
fördubblades under denna tid.  

Slutrapport skrivits under 2018. 
Miljönär-märkning kommer fortsätta och länge 
leve prylen sidan kommer finnas kvar och drivas 
av NSR 

1. 
Förebyggande 
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 Vera Park är nu 16 företag och har även lanserat 
sin egna hemsida (www.verapark.se) under 
2017. Vera Parks vision är att bli det ledande 
centret för cirkulär ekonomi i Europa. 

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

1. 
Förebyggande 
av avfall 

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

Stadsbyggnadsnämn
den 

2017 Arbetet med RECO LAB och testbädd pågår. 
Beräknat att vara färdigställt år 2020. 

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. RECO 
LAB beräknas vara klart 2020.   

1. 
Förebyggande 
av avfall 

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

NSR 2017 Vi har under 2017 fört statistik över villor och 
grovavfall.  

Vi har under 2018 fortsatt att föra statistik över 
villor och grovavfall för att kunna se en trend.  

1. 
Förebyggande 
av avfall 

Utbildningsinsatser om 
avfallsminimering och återbruk 
ska genomföras för personal på 
återvinningscentralen. Syftet är 
att kunna vägleda 
kommuninvånare till att lämna 
mindre som restavfall och mer 
som återbruk. 

NSR 2017 Workshops är gjord med all ÅVC:personal i 
samband med Länge Leve prylen-kampanj.  

Genomförd  

http://www.verapark.se/
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1. 
Förebyggande 
av avfall 

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 2017 Grovavfallet från villor sorterades innan efter 
material, nu finns även en återbruksplats där de 
grovavfall som kan återbrukas eller förberedas 
till återbruk kan läggas. Nästa steg blir att 
upphandla återbruksaktörer.  

Möjlighet att lämna till återbruk på 
återvinningscentralen. Även grovavfall som 
hämtas fastighetsnära ska kontrolleras om det 
kan gå till återbruk istället. Två studenter har 
studerat flödena för att få grovavfall högre upp i 
avfallstrappan.  Upphandlat fyra 
återbruksaktörer för att kunna ta hand om mer 
material.    

1. 
Förebyggande 
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  Sista chansen containern bland containrarna. 
Återbruksguiderna har möjlighet att fånga upp 
mer återbruk genom att prata med kunderna om 
de kan tänka sig att lämna materialet till 
återbruket istället.   

1. 
Förebyggande 
av avfall 

Ta fram underlag för 
avfallsmängder och typ av 
verksamhetsavfall ur regionalt 
perspektiv för Skåne nordväst. 

NSR 2019   

1. 
Förebyggande 
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). 

Stadsbyggnadsnämn
den 

Löpa
nde 
2016-
2020 

Under slutet av 2017 startades projektet ”Ett 

söder där alla kan trivas”.  Syftet är att samverka 

med fastighetsägare, näringsidkare och invånare 

för att minska nedskräpningen i Helsingborg.  

I Love Hbg fortsätter oförändrat 2018. 

 

Cirka 80 procent av antalet skräpfraktioner i 
Helsingborg är enligt utförd mätning fimpar. 
2017 hade projektet I love Hbg ett extra fokus på 
denna problematik. Antalet askkoppar har 
utökats, placering har optimerats och ett 
dialogarbete för att uppmärksamma 
problematiken pågår. 

Löpande under 2018 genomfördes programmet 
”Avfall och energi” för årskurs 8 och 9 och 
programmet ”Sopor i retur” för årskurs 3. Båda 
programmen har fokus på förebyggande av avfall 
och gavs till elever i Helsingborg, men även 
elever från Bjuv, Båstad, Åstorp och Ängelholm. 
Avfallstrappan används i båda programmen med 
fokus på de två översta trappstegen. 
Miljöverkstaden deltar i projektet SmartMatHbg. 
Fokus ligger på minskat matsvinn.  Inom 
projektet är miljöverkstaden delaktiga i nätverk 
för pedagoger och måltidspersonal i förskolan 
med syftet minska matsvinnet. 
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.  
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1. 
Förebyggande 
av avfall 

Helsingborgs stad och NSR 
deltar aktivt i sopsamarbetet 
Skåne Nordväst. 

NSR Löpa
nde 
2016-
2020 

Miljönär-märkning fortsätter 
Nätverksträff för fastighetsägare 
Länge leve prylen-kampanjen genomförd 
tillsammans med Nårab, där målet är att få mer 
avfall att gå till återbruk., extra personal insatt på 
ÅVC:n för att kunna ha mer personlig kontakt till 
våra kunder. En återbruksturné gjord i samband 
med kampanjen när återbruksexperter funnit på 
ÅVC:n för att ge tips 

Slutrapport skrivits under 2018. 
Miljönär-märkning kommer fortsätta och länge 
leve prylen sidan kommer finnas kvar och drivas 
av NSR 

1. 
Förebyggande 
av avfall 

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

Stadsbyggnadsnämn
den 

Löpa
nde 
2016-
2020 

Arbetet fortskrider enligt utfall 2016. 
 
 

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. 
Förebyggande 
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 Löpa
nde 
2016-
2020 

Internt på miljöförvaltningen arbetas det med att 
minska uppkomsten av avfall. Bland annat med 
minskad pappersanvändning och väl avvägda 
beslut vid inköp av möbler med mera. Under 
2017 har ett förvaltningsövergripande projekt 
om att minska matsvinn i förskolor och skolor 
påbörjats. Detta med inriktning på 
avfallsminimering och minskad klimatpåverkan. 

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

Löpa
nde 
2016-
2020 

Haft utbildning för beställare, interna föredrag 
Lyft frågan om cirkulär ekonomi, hur det skulle 
kunna införas i upphandling.  
Fasa ut plast från en del avtal (arbetskläder, 
varselkläder, köksredskap, lek och hobby, 
kontorsmaterial och sjukvårdsmaterial) Ställt 
krav på material inte ska innehålla farliga 
kemikalier.  

Medverkat i stadens projekt ”Hej då plast” med 
föreläsning om inköpsbeteende och upphandling 
samt statistik till enskilda enheter gällande deras 
inköp. Under året har vi även bidragit till 
Regeringskansliets utredning kring hållbar 
plastanvändning, deltagit i IKEA:s arbete kring 
cirkulär ekonomi samt föreläst på konferensen 
Dalarna minskar avfallet. Vi har också 
upphandlat tjänsten att klä om kontors och 
konferensmöbler. Vi har sökt medel tillsammans 
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med andra kommuner för att arbeta ytterligare 
med cirkulär ekonomi och upphandling. 
 

1. 
Förebyggande 
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 

Löpa
nde 
2016-
2020 

Skol- och fritidsförvaltningen genomförde en 
veckas dagliga svinnmätning i samtliga kök under 
vårterminen. Mätresultat visar att ju äldre 
eleverna blir ju mer mat slänger de. Under 
höstterminen övergick Måltidsservice från att 
bara mäta en vecka per termin till att mäta 
dagligen och kommer att fortsätta med detta 
framöver. Enstaka förskolekök deltar i dessa 
utökade mätningar och Skol- och 
fritidsförvaltningen har arbetar för att få fler att 
ansluta sig. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen har genomfört 2 
mätningar under 2017. Mätningarna gjordes på 
tre utvalda vårdboende, där de fyllde i både 
kantinsvinn och tallrikssvinn på middagen och 
kvällsmaten måndag-fredag.  
 

Skol- och fritidsförvaltningen har under mars 
2018 påbörjades SmartMat projektet på Skol- 
och fritidsförvaltningen. Målet är att halvera 
matsvinnet till 2020, från 241 ton/år 2017 till 120 
ton/år till 2020. I stort sett alla skolor och 
ungefär en tredjedel av förskolorna väger sitt 
matsvinn dagligen, fler är på god väg att införa 
daglig vägning och registrera detta i Hantera. För 
att minska matsvinnet har olika skolor provat 
olika åtgärder, några exempel är att man tagit 
bort möjligheten att slänga mat i 
skolrestaurangen på Gustavslundsskolan och på 
Tycho Braheskolan, man hjälper till att minska 
svinnet uppåt i varukedjan genom att köpa 
”svinntorsk”, möjligheten att sälja överbliven 
lunch utreds osv. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen har genomfört 1 
mätning under 2018. Och det gjordes på tre 
utvalda vårdboende, där de fyllde i tallrikssvinn 
på middagen och kvällsmaten måndag-fredag 
under två veckor. Kantinsvinnet skickades 
tillbaka till tillagningsköken under dessa veckor 
och köket fick väga sitt matavfall, matsvinn och 
kantinsvinn. Svårt att utläsa något resultat då 
några avdelningar fick magsjuka. Men de siffror 
som kom in visade ingen förändring i matsvinnet 
mot tidigare mätningar. 
 

1. 
Förebyggande 
av avfall 

NSR verkar för att bytesrum 
inrättas i flerfamiljsfastigheter i 
Helsingborg. 

NSR Löpa
nde 
2016-
2020 

Inga riktade insatser 2017 Inga riktade insatser 2018 
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1. 
Förebyggande 
av avfall 

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

Skol- och 
fritidsnämnden 

Löpa
nde 
2016-
2020 

Återbruket används av många förvaltningar i 
staden som både hämtar och lämnar möbler till 
verksamheter  

Under 2018 har Skol- och fritidsförvaltningen 
genomfört ett projekt med syfte att utveckla 
Återbrukets verksamhet för att attrahera fler.  
Detta har skett genom att: 
•Återbrukets nuvarande lokaler har rensats så 
att utbudet blivit mer lättöverskådligt för 
besökaren.  
•ett showroom i Återbrukets lokaler har skapats i 
samarbete med NSR för att visa på möjligheten 
till att upcycla (att samla in och omvandla en 
produkter så att den får ett högre värde än det 
hade innan. Till skillnad från återvinning är 
tanken att produkten blir någonting nytt och 
exklusivt istället för att produkten nedgraderas 
till någonting sämre i varje återvinningssteg) 
inventarierna för att anpassa funktion och 
därigenom öka attraktiviteten.  
•återvinningsmöbeln "TaGe-Skåp" för förskola 
har färdigställts och finns som inspiration på 
Återbruket. 
•en film om Återbrukets verksamhet har 
producerats och ligger på stadens intranät. 
•Miljöförvaltningens strategrum har färdigställt 
efter önskemål om fem nya arbetsplatser. 
Arbetet har genomförts i samarbete med NSR 
och genom att upcykla möbler från Återbruket 
•öppettiderna har utökats med ytterligare två 
tillfällen/vecka (totalt fyra tillfällen i veckan) 
Resurser i form av två vaktmästartjänster genom 
arbetsmarknadsförvaltningen och en 
timanställning av upcyclingskonsult på 30-40% 
har tillförts under projektperioden 

1. 
Förebyggande 
av avfall 

Verksamheter i Helsingborgs 
stad som uppfyller för miljönär-
märkning ska erbjudas detta. 

NSR Löpa
nde 
2016-
2020 

Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt 
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2. 
Materialåtervi
nning 

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

NSR 2016 Förstudie kring grovavfall genomförd.  Projekt planerad till 2019 

2. 
Materialåtervi
nning 

Informationsmaterial om 
materialåtervinning ska 
utvecklas och 
målgruppsanpassas. 

NSR 2016 En avfallsguide för alla villor och fritidshus i 
Helsingborg är framtagen och utskickad.  
 

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

2. 
Materialåtervi
nning 

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

NSR 2016 De insamlingssystem som finns idag kan inte 
säkerställa kvaliteten på fettavfallet vilket gör att 
ox2 inte vill ha in detta i sin process. Fettavfallet 
går idag via svensk fettåtervinning för 
materialåtervinning.  

Utrett vilken typ av fettunna som ska användas 
vid insamling från verksamheter. Ingen utredning 
kring hushållens fettavfall.  

2. 
Materialåtervi
nning 

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

NSR 2017 Varit på studiebesök för att se automatiserade 
sorteringsanläggningar. Börjat dela upp i smått 
och stort restavfall inne på 
återvinningscentralen.  
 

Möjlighet att lämna till återbruk på 
återvinningscentralen. Även grovavfall som 
hämtas fastighetsnära ska kontrolleras om det 
kan gå till återbruk istället. Två studenter har 
studerat flödena för att få grovavfall högre upp i 
avfallstrappan.    

2. 
Materialåtervi
nning 

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

NSR 2017 Inga riktade insatser 
HelsingborgsHem samlar in på textil på några 
ställe, NSR tar del av dessa uppgifter 

Nya återbruksaktörer som även kan ta trasiga 
textilier är upphandlad. Se över möjligheten att 
ha en container inne på återvinningscentralen 
som kan gå till återbruk.  

2. 
Materialåtervi
nning 

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

NSR 2017 All plast vi får samlar in lämnar vi till återvinning 
via TMR. 2017 samlade vi in 1416,6 ton 
plastförpackningar.  

All plast vi får samlar in lämnar vi till återvinning 
via TMR. 2018 samlade vi in 1455,7 ton 
plastförpackningar. 

2. 
Materialåtervi
nning 

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

NSR 2017 Detta är inget som är startat eftersom det saknas 
en mottagningsaktör. 

Ej startat eftersom det saknas mottagningsaktör. 

2. 
Materialåtervi
nning 

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

NSR 2018  Bevakar regeringens utredning ”giftfri och 
cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam” 
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samverkan med 
Miljöförvaltningen.  

2. 
Materialåtervi
nning 

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

NSR 2018  Ej genomförd 

2. 
Materialåtervi
nning 

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

NSR 2018  Analyserat och jämfört plockanalyserna för att 
kunna sätta in mer riktade insatser.  

2. 
Materialåtervi
nning 

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

NSR 2018  Käk som räddar kök startade 2018 med syfte att 
hjälpa restauranger att minska matsvinnet och 
öka utsorteringen av matavfall.  

2. 
Materialåtervi
nning 

Projekt genomförs för att 
förbättra mjukplastinsamlingen 
på flerfamiljsfastigheter. 

NSR 2018  Ett kunskapsunderlag är framtaget.  

2. 
Materialåtervi
nning 

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

Miljönämnden 2018  Under 2017-2018 besökes cirka 15 verksamheter 
med fokus på bland annat matavfall. De 
verksamheter som besökes har varit stora 
livsmedelsbutiker och hotell. 

2. 
Materialåtervi
nning 

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

Miljönämnden 2018  Vid tillsyn på miljöfarlig verksamhet följs 
verksamheternas avfallshantering upp. 

2. 
Materialåtervi
nning 

Tillsynsprojekt av bygg- och 
rivningsarbetsplatser 

Miljönämnden 2019   
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2. 
Materialåtervi
nning 

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  Gips sorteras ut på industriplattan och diskussion 
pågår om möjligheten att sortera ut fler 
fraktioner. 

2. 
Materialåtervi
nning 

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

Stadsbyggnadsnämn
den 

Löpa
nde 
2016-
2020 

Arbetet med källsortering på allmän plats 
fortskrider 2018. 

Arbetet med källsortering fortskrider. Vi ser över 
mer optimal lösning och placering för våra 
källsorteringsmoduler. Symbolvärdet är högt och 
vi arbetar vidare för att få till en högre 
sorteringsgrad på allmänna platser. 

2. 
Materialåtervi
nning 

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

NSR Löpa
nde 
2016-
2020 

Ett dokument kring stadsförnyelseprojekt är 
framtaget.  

Ny ide kring resursens hus presenterats för H+ 

2. 
Materialåtervi
nning 

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 Löpa
nde 
2016-
2020 

Förvaltningarna och bolagen källsorterar Källsorterar allt avfall som är möjligt. 

2. 
Materialåtervi
nning 

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

NSR Löpa
nde 
2016-
2020 

Taxan är miljöstyrd Taxan är miljöstyrd 
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2. 
Materialåtervi
nning 

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

Helsingborgshem Löpa
nde 
2016-
2020 

• Installerat nedgrävda behållare med 
fyllnadsmätare/ 
nivåavkännare på ett kvarter på Dalhem 
för att testa behovstömning istället för 
tömning på abonnemang. 

• Testat färgsortering på samma kvarter 
som ovan, på Dalhem. 

• Har folierat kärl enligt färgsortering på 
Rökullagatan för att förtydliga 
skyltningen. 

• Har testat dörrknackare på Fredriksdal. 
 

• Utvärderat projekten och bjudit in NSR 
till dialog om hur vi kan gå vidare  

• Infört aktiviteter för förbättrad 
avfallshantering i vår nya 
Hållbarhetsplan 

• Sett över och justerat 
tömningsintervaller, antal kärl och hur 
kärlen placeras i soprummen 

• Testat individuella möten då 
fastighetsvärd personligen visar 
hyresgästen hur man sorterar sitt avfall 
och informerar om hur det påverkar 
trivsel, kostnader och miljö. 

2. 
Materialåtervi
nning 

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

Helsingborgshem 
NSR 

Löpa
nde 
2016-
2020 

Ett biopåseprojekt har genomförts tillsammans 
med Helsingborghem och hyresgästföreningen 
för att se om byte av papperspåse till biopåse ger 
ökad insamling av matavfall eller om det enbart 
behövs information. Testade att se om den 
informationen som kunderna behöver ska ges 
personligen eller att de får ett informationsblad.  

• Helsingborgshem har utvärderat 
projekten och bjudit in NSR till dialog 
om hur vi kan gå vidare  

 

2. 
Materialåtervi
nning 

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

NSR Löpa
nde 
2016-
2020 

Kommer införas i H+ 
Faktablad togs fram 2017 

Kommer införas i H+ 
Faktablad togs fram 2017 

2. 
Materialåtervi
nning 

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

NSR Löpa
nde 
2016-
2020 

Aktiv medlem i Packbrige, varit med på årsmötet 
och deltagit i träffar i fempack som riktar sig mot 
kvinnliga medarbetare i branschen.   

Aktiv medlem i Packbrige, varit med på årsmötet 
och deltagit i träffar i fempack som riktar sig mot 
kvinnliga medarbetare i branschen.   
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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 2016 En utredning kring insamling av farligt avfall ska 
göras. Påbörjad 2017 

Under 2018 har insamling och tömning av röd 
box utretts. Det som man tittade på var 
kostnader, arbetsmiljön för chaufförerna och 
anslutningsgrad på hämtningen. 

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 Ej genomförd Ej genomförd 

3. Avgifta 
kretsloppen 

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

Stadsbyggnadsnämn
den 

2017 Beslut togs 2017 att vi från och med 2018 ska 
utföra skräpmätning i stadsmiljö enligt Håll 
Sverige Rent och Statistiska Centralbyråns 
metod. 

Statistisk säkrad skräpmätning utfördes i centrala 
delarna. Denna kommer att följas upp 2019. 

3. Avgifta 
kretsloppen 

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

Miljönämnden 2017 Under 2017 har tillsynsfokus Riskhantering på 
miljöfarliga verksamheter påbörjats, 49 
tillsynsbesök har gjorts. Målet var att göra minst 
40 tillsynsbesök 

Genomförd. Miljönämnden kommer fortsätta 
arbeta med detta under 2018.  

3. Avgifta 
kretsloppen 

Inventera resterande ej 
klassade gamla deponier. 

NSR 2018  Har anställt en för att genomföra detta. Pågår 
under 2019  

3. Avgifta 
kretsloppen 

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

NSR 2018  Sker kontinuerligt. En inventering och reparation 
vid behov påbörjades 2018 

3. Avgifta 
kretsloppen 

Tillsynsprojekt av transportörer 
av farlig avfall 

Miljönämnden 2019   

3. Avgifta 
kretsloppen 

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

Miljönämnden 2020   
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3. Avgifta 
kretsloppen 

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

NSR Löpa
nde 
2010
6-
2020 

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. 

Stadsbyggnadsnämn
den 

Löpa
nde 
2016-
2020 

Under 2017 bedrevs ett särskilt fokus på 

utmaningen att minska antalet fimpar i 

Helsingborg.  

Fortsatt samverkan med föreningar, skolor och 
förskolor för att nå våra barn och ungdomar i 
diskussioner kring minskad nedskräpning. 

Under 2018 genomfördes kampanjer och event 

för att minska nedskräpningen. Samverkan med 

föreningar, skolor och förskolor fortgår och 

medvetandegraden ökar. Första året med 

projektet "Ett söder där alla kan trivas" är 

genomfört där stadsbyggnadsförvaltningen 

arbetar med att optimera driften och minska 

nedskräpningen för att få en ökad 

trygghetskänsla. Ytterligare insatser för att nå 

målsättningen att bli Sveriges renaste stad 

fortgår. 

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.  

Stadsbyggnadsnämn
den 

Löpa
nde 
2016-
2020 

Arbetet fortsätter enligt utfall 2016. I varje projekt bedöms riskerna med de massor 
som ska hanteras, för att hantera dem på ett 
miljö- och hälsomässigt säkert sätt. Detta 
beaktas redan i detaljplaneskedet. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har ambitionen, och 
strävar efter, att finna metoder som möjliggör 
rening av förorenade massor på befintlig plats.   

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 Utbildning för brandskyddsansvariga på hela 
företaget.  
Insamlingsentreprenören utbildat nytt 
skyddsombudet.  

Genomförd 

4. God 
arbetsmiljö 

Arbetsmiljön vid slamtömning 
ses över.  

NSR 2018  Slambilarna använder nu samma system som 
renhållningsfordonen, vilket inbär att det enkelt 
kan rapportera in arbetsmiljöproblem och andra 
avvikelser 
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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 Löpa
nde 
2016-
2020 

Pågående arbete Pågående arbete 

4. God 
arbetsmiljö 

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

NSR Löpa
nde 
2016-
2020 

Träffat fastighetsskötare/ägare på Rikshem, 
Wilhem, HHem, Alians plus för att diskutera 
arbetsmiljö och källsortering.   

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

4. God 
arbetsmiljö 

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

NSR 
Stadsbyggnadsnämn
den 

Löpa
nde 
2016-
2020 

NSR bjuds in till startmöten som är relevanta för 
NSR, som större bostadsprojekt. En 
informationsträff mellan SBF och NSR planeras 
för 2018 och därefter en gång per år. Målet är att 
skapa en gemensam syn av SBF och NSR:se 
behov samt ökad kunskap om vad som regleras i 
detaljplaner respektive bygglov. SBF kallar 

NSR bjuds in till startmöten som är relevanta för 
NSR, som större bostadsprojekt. En 
informationsträff mellan SBF och NSR planeras 
för 2018 och därefter en gång per år. Målet är att 
skapa en gemensam syn av SBF och NSR:se 
behov samt ökad kunskap om vad som regleras i 
detaljplaner respektive bygglov. SBF kallar 

4. God 
arbetsmiljö 

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

NSR 
Stadsbyggnadsnämn
den 

Löpa
nde 
2016-
2020 

Vinterrutiner upprättats 
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. 

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. En ny ”hängare” har 
tagits fram anpassad för fastfruset avfall.  

5. God service Säkerställ och utveckla 
registrering och uppföljning av 
reklamationer och avvikelser. 

NSR 2016 Arbetar efter rutin Arbetar efter rutin 
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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 
funktionshinderfrågo
r 

2018  Ej genomförd  

5. God service Kundnöjdhetsenkät genomförs 
varje år.  

NSR Löpa
nde 
2016-
2020 

Genomförd 2017. Resultatet redovisas under 
kapitel God service 

Genomförd 2018. Resultatet redovisas under 
kapitel God service 

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

NSR Löpa
nde 
2016-
2020 

Var med på fastighetsträffar, i Pride paraden och 
stått ute på områdesevent. 

Deltagit på boendeträff och olika områdesevent 

5. God service Utredningsprojekt genomförs 
med pilotområden i 
Helsingborg. Syftet är att 
effektivisera insamlingen av 
avfall, utveckla digitala tjänster 
och kunna utöka servicenivån. 

NSR Löpa
nde 
2016-
2020 

Ett projekt kring smarta nycklar är startat och 
kommer fortgå de första kvartalet 2018, därefter 
uppföljning 
Sensorerna i markbehållarna är fortfarande 
aktiva och motverkar onödiga transporter 

2018 bestämdes det att NSR ska införa digitala 
nycklar till flerfamiljsfastigheter. 
Projekt ”on Demand” startades 2018 med 250 
villahushåll. Kunden bestämmer själv när de vill 
ha tömt sina avfallskärl via en sensor som sitter 
på kärlet. En signal går från kärlet till chaufförens 
program i bilen som visar att det behöver 
tömmas.  
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 Löpa
nde 
2016-
2020 

Nätverksträff för fastighetsägare om små 
avfallsutrymme och matavfallsinsamling.  

Representanter från villaägarnas riksförbund och 
hyresgästföreningen har bjudits in till NSR i 
framtagandet av den regionala avfallsplanen.  
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6. Minskad 
klimatpåverka
n 

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

NSR 2016 4 565 428 kWh under 2017 (Uträknat utifrån 
avfall Sveriges omräkningsfaktorer för drivmedel 
och inrapporterad drivmedelsförbrukning.  

4 881 792 kWh under 2018 (Uträknat utifrån 
avfall Sveriges omräkningsfaktorer för drivmedel 
och inrapporterad drivmedelsförbrukning. 

6. Minskad 
klimatpåverka
n 

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

NSR Löpa
nde 
2016-
2020 

Underhållsplanen för deponigassystemet 
efterlevs 

En omfattande inventering har gjorts under 2018 
och det konstaterades att behov för 
uppgradering av deponigassystemet behöver 
göras. Medel för uppgradering har erhållits från 
Klimatklivet och kommer genomföras 2019.   

6. Minskad 
klimatpåverka
n 

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. 

Räddningstjänsten Löpa
nde 
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 
klimatpåverka
n 

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 

Löpa
nde 
2016-
2020 

Under 2017 har vi inte gjort något mer ytterligare 
men nu precis har vi startat upp ett arbete för att 
undersöka och påverka hur vi kan minska 
plastmängden (plast med fossilt ursprung). Detta 
gör vi med branschorganisationer, kunder och 
leverantörer. Detta arbete kommer vi redovisa 
mer 2018. 

Under 2018 tog Öresundskraft fram ett 
positionsdokument om sin syn på plastfrågan 
samt deltog i framtagandet av Energiföretagen 
Sveriges ståndpunkter. Positionsdokumentet 
utgör en plattform för kommunikation och 
påverkansarbete. 
Öresundskraft har engagerat sig i 
bioplastprojektet med GAIA biomaterials.  
Utannonserat ett examensarbete om att 
kartlägga plastflöden från industri/verksamheter 
i Helsingborg. Examensarbetet kommer att 
genomföras under våren 2019. 

6. Minskad 
klimatpåverka
n 

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

Öresundskraft Löpa
nde 
2016-
2020 

Under 2017 har ÖKAB varit aktiva i ett antal 
forum där studier och försök gjorts för att kunna 
nyttja askorna från avfallsförbränning till annat 
än som täckmaterial på deponier, bland annat 
har metaller sorterats ut från slaggen. Försök har 

Under 2018 har ÖKAB varit aktiva i ett antal 
forum där studier och försök gjorts för att kunna 
nyttja askorna från avfallsförbränning till annat 
än som täckmaterial på deponier, bland annat 
har metaller sorterats ut från slaggen.  
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också gjorts med att använda askan som material 

i betongblock.  
 

 
 
  

 

Höganäs 
I tabell nedan redovisas status på samtliga åtgärder i Höganäs avfallsplan. 

Målområde Åtgärd Ansvarig Tidplan Utfall 2017 Utfall 2018 

1. Förebyggande av 
avfall 

När grovavfall lämnas på ÅVC ska alltid 
frågan ställas till kund om det får 
återanvändas istället. 

NSR Löpande 
2013-
2016 

Finns en bod på återvinningscentralen där 
det går att lämna till återbruk. Vid 
ombyggnation av återvinningscentralen 
kommer möjligheten till återbruk öka.    

Finns en bod på återvinningscentralen där 
det går att lämna till återbruk. Vid 
ombyggnation av återvinningscentralen 
kommer möjligheten till återbruk öka.    

1. Förebyggande av 
avfall 

Skrift om miljöanpassad rivning 
delas ut till byggföretag i samband 
med rivningsanmälan 

Planavdelningen Löpande 
2013-
2016 

Denna skrift finns och delas ut löpande. Denna skrift finns och delas ut löpande.  

1. Förebyggande av 
avfall 

Höganäs kommun deltar aktivt i projektet 
Skitlite 2020. Ett samarbetsprojekt 
mellan kommunerna i Skåne Nordväst för 
att uppnå halveringsmålen för regionen. 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 
NSR 

Löpande 
2013-
2016 

Miljönär-märkning fortsätter. 
Nätverksträff för fastighetsägare 
Länge leve prylen-kampanjen genomförd 
tillsammans med Nårab, där målet är att få 
mer avfall att gå till återbruk. 

Slutrapport skrivits under 2018. 
Miljönär-märkning kommer fortsätta och 
länge leve prylen sidan kommer finnas kvar 
och drivas av NSR 
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1. Förebyggande av 
avfall 

Höganäs kommun deltar i kampanjen 
”Europa minskar avfallet”. 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 

Löpande 
2013-
2016 

NSR deltar tillsammans med Nårab i 
"Europa minskar avfallet-kampanjen" med 
en film om återbruk varje dag i en vecka. 
Detta är en fortsättning på Länge leve 
prylen-kampanjen som drivits under 
hösten och som faktiskt fördubblat 
mängderna som går till återbruk 

NSR har deltagit i "Europa minskar avfallet-
kampanjen" med inlägg på Länge leve 
prylen-sidan, där tre olika exempel på hur 
NSR har flyttat fraktioner upp i 
avfallstrappan. De tre fraktionerna var 
lastpallar, böcker och vitvaror. 

1. Förebyggande av 
avfall 

Kommunen ska arbeta för att öka 
återanvändandet av användbara 
produkter 

Miljöavdelningen 
och 
utvecklingscentrum 

2014 Kontorsmöbler hämtas och lämnas på 
återbrukslagert. Det gjordes en 
uppstädning i lagret vilket bidrog till att det 
används med.  

Kontorsmöbler hämtas och lämnas på 
återbrukslagert. 

2. 
Materialåtervinning 

I samband med tillsyn se om matavfall 
sorteras ut. Om inte det finns ska man 
informera om utsortering. 

Miljö- 
avdelningen 

Löpande 
2013-
2016 

De har halkat ur tillsynsplanen. Svårt att få 
in en rutin att kolla upp utsorteringen av 
matavfall när det inte är ett krav på att 
sortera ut matavfall.   

Svårt att få in en rutin att kolla upp 
utsorteringen av matavfall när det inte är 
ett krav på att sortera ut matavfall.   

2. 
Materialåtervinning 

Ta fram ett arbetssätt och arbeta med att 
följa upp felsorterat matavfall 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 

Löpande Rutin finns Rutin finns 

2. 
Materialåtervinning 

Utreda nuvarande insamlingssystem av 
hushållsavfall. Genomförs tillsammans 
med NSR 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 

Löpande Blandglas, detta bidrar till att det finns mer 
plats till pappersförpackningarna  
 

Blandglas och metall är en gemensam 
fraktion.  
 

2. 
Materialåtervinning 

Antalet behållare för matavfall på 
livsmedelsverksamheter ska öka med 
minst 30 stycken per år. 

Miljöavdelningen 
Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen. 

Löpande 
2013-
2016 

Inga kärl utsatta 2017 Ökat med 58 st.  

2. 
Materialåtervinning 

Källsortering på alla kommunens 
arbetsplatser (inkl. kommunala 
verksamheter) 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 

2014 Genomförd Genomförd 

2. 
Materialåtervinning 

Ta fram ett arbetssätt och arbeta med att 
följa upp felsorterat matavfall  

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 

Löpande 
2013-
2016 

Genomförd Genomförd 

2. 
Materialåtervinning 

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

NSR Löpande 
2013-
2016 

Borttagen  Borttagen  
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2. 
Materialåtervinning 

Säkerställa att hela 
källsorteringskedjan följs 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 

2016 Genomförd, alla har möjlighet att ha full 
källsortering. HöganäsHem har det på alla 
sina fastigheter.  

Genomförd, alla har möjlighet att ha full 
källsortering.  

2. 
Materialåtervinning 

Arbeta med att öka utsortering 
av matavfall (från verksamheter) 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 
Miljöavdelningen 

Löpande 
2014-
2015 

Avfallstaxan är de styrmedel som används.  Avfallstaxan är de styrmedel som används. 

2. 
Materialåtervinning 

Vid upphandling av lokalvård/skötsel 
säkerställa att källsortering ingår. 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 

Löpande 
2013-
2016 

Källsortering ingår vid upphandling Källsortering ingår vid upphandling 

2. 
Materialåtervinning 

Undervisningsmaterial om avfall och 
källsortering tas fram för Höganäs 
kommun i samarbete med övriga 
kommuner i NSR-regionen 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 

Löpande 
2013-
2014 

2017 har inga klasser från skolor i Höganäs 
besök besökscentral på NSR 

Dåligt intresse från utbildningsnämnden. 
Har skickat inbjudan till 
utbildningsnämnden men inte fått något 
svar.  

2. 
Materialåtervinning 

Göra ett test med 
inpasseringssystem på 
återvinningsanläggningen 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 

2014 Bommar finns kvar och har 12 besök per år.  Bommar finns kvar och har 12 besök per år. 

2. 
Materialåtervinning 

Testa att utöka utrymmet för 
pappersförpackningar i kärlen 
och ta bort ofärgat glas. 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 

2015 Genomfört. Samlar in blandglas vilket 
bidrar till att pappersförpackningar har 1 
eget kärl.  

Genomfört. Samlar in blandglas vilket 
bidrar till att pappersförpackningar har 1 
eget kärl. 

2. 
Materialåtervinning 

Arbeta med att öka utsortering 
av matavfall (från hushåll) 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 

Löpande 
2014-
2015 

Gått ifrån papperspåsen, fått lite olika 
provpåsar. Gått ut med 
förfrågningsunderlag till upphandling.  

Samlar in matavfallet i biopåsar. Positivt 
från abonnenterna.  

3. Avgifta 
kretsloppen 

Utreda möjligheten för fastighetsnära 
insamling av 
elektronik och ljuskällor. 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 

2015 Höganäshem samlar in batterier, ljuskällor 
och små-el. 
Villor har möjlighet att lämna batterier vid 
behov. 

Höganäshem samlar in batterier, ljuskällor 
och små-el. 
Villor har möjlighet att lämna batterier vid 
behov. 
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3. Avgifta 
kretsloppen 

En informationskampanj 
gällande farligt avfall görs riktad 
mot verksamheter. 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 

2015 Ej genomfört 2017. Vid tillsyn informeras 
verksamheter om Samlare.  

Ej genomförd 

3. Avgifta 
kretsloppen 

Större livsmedelsaffärer ska tillfrågas om 
de vill ha en ”samlaren” utsatt för 
insamling av småelektronik, ljuskällor och 
batterier. 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 

2013 Finns en samlare på City cross. Tömmer ca 
1 gång i veckan.  

Finns en samlare på City cross. Tömmer ca 
1 gång i veckan. 

3. Avgifta 
kretsloppen 

Införa ett system för hämtning av 
farligt avfall vid de kommunala 
verksamheterna 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 

2015 Tillståndet gick ut 2017, Ansöka på nytt.  Ansökan på gång 

3. Avgifta 
kretsloppen 

Införa ett system för hämtning av 
farligt avfall vid de kommunala 
bostäderna. 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 

2015 Det finns idag och det är Ohlsson som 
hämtar detta avfall. Behållare finns i 
soprummen. 

Det finns idag och det är Ohlsson som 
hämtar detta avfall. Behållare finns i 
soprummen. 

4. God arbetsmiljö 
och hygien 

Avfallsfrågor förs in i detaljplanearbetet 
och bygglovsprövningen. 

Planarbetet 
bygglov 

Löpande 
2013-
2016 

Vid framtagande av detaljplaner sker 
löpande avstämningar mellan 
renhållningsavdelningen och plan- och 
bygglovsavdelningen. 

Vid framtagande av detaljplaner sker 
löpande avstämningar mellan 
renhållningsavdelningen och plan- och 
bygglovsavdelningen. 

4. God arbetsmiljö 
och hygien 

Entreprenören och egen personal 
rapporterar in olyckor och allvarliga 
tillbud. 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen, 
Insamlingsentrepre
nörer 

Löpande 
2013-
2016 

En olycka anmäld under 2017 Inga olyckor 2018 

4. God arbetsmiljö 
och hygien 

En inventering av de sämsta hämtställena 
i kommunen genomförs och en lista 
upprättas över de 30 sämsta. 
Fastighetsägare, entreprenörer och 
kommunen samarbetar för att komma till 
rätta med problemen. 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen, 
Insamlingsentrepre
nörer 

Löpande 
2013-
2016 

Listor i renhållningsfordonen som fylls i. 
Åtgärds löpande. 

Listor i renhållningsfordonen som fylls i. 
Åtgärds löpande 

5. God service Kundnöjdhetsenkät genomförs 
vart tredje år 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 

2016 Genomförd 2016 Genomförd 2018 

5. God service Installera ny telefonväxel Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 

2015 Detta genomfördes under 2015. Detta genomfördes under 2015. 

5. God service Delta vid olika evenemang och 
kommunaktiviter och informera om 
renhållningen/källsortering. 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 

Löpande 
2013-
2016 

Stod vid 1 event vid biblioteket 2017. När 
Höganäshem har olika event brukar en 
sopbil vara på plats.  

Inget 2018 
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6. Minskad 
klimatpåverkan 

Utbilda fast anställda chaufförer 
av renhållningsfordon i sparsam 
körning 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 

2015 Detta sker idag inom ramen för befintlig 
YKB-utbildning som alla chaufförer med 
körkort för tungt fordon ska gå. 

Detta sker idag inom ramen för befintlig 
YKB-utbildning som alla chaufförer med 
körkort för tungt fordon ska gå. 

6. Minskad 
klimatpåverkan 

Öka biogasproduktionen för 
fordonsbränsle till totalt 200 
GWh till åt 2015. 

NSR 2015 OX2 producerade 71,1 GWh rågas 2017. 

NSR utvann 8,2 GWh deponigas i 
Helsingborg och 0,3 GWh i Höganäs 

OX2 producerade 72,03 GWh rågas 2017. 

NSR utvann 7,6 GWh deponigas i 

Helsingborg.  

6. Minskad 
klimatpåverkan 

Vid upphandling av nya entreprenörer för 
insamling av avfall ställa krav på 
miljöanpassade fordon. 

Teknik- och 
fastighetsförvaltnin
gen 

Löpande 
2013-
2016 

Under 2017 har alla renhållningsfordon 
körts på vanlig disel. Planerar testa ett 
renhållningsfordon under 2018 som ska gå 
på HVO diesel.  

Under 2018 har alla renhållningsfordon 
körts på vanlig disel. Ingen kan leverera 
HVO diesel.  

 

Åstorp 
I tabell nedan redovisas status på samtliga åtgärder i Åstorps avfallsplan. 

Målområde Åtgärd Ansvarig Tidplan Utfall 2017 Utfall 2018 

1. Förebyggande 
av avfall 

Åstorps kommun deltar aktivt i 
sopsamarbetet Skåne Nordväst. Ett 
samarbetsprojekt mellan kommunerna i 
Skåne nordväst för att stödja 
kommunerna i arbetet med att bland 
annat minska avfallsmängderna genom 
att t.ex. Informera konsumenter om 
”rätt val” ur avfallssynvinkel. 

NSR 
Åstorps 
kommun 

Löpand
e 2015-
2018 

Miljönär-märkning fortsätter 
Nätverksträff för fastighetsägare 
Länge leve prylen-kampanjen genomförd 
tillsammans med Nårab, där målet är att få mer 
avfall att gå till återbruk. 
 

Slutrapport skrivits under 2018. 
Miljönär-märkning kommer fortsätta och länge 
leve prylen sidan kommer finnas kvar och drivas av 
NSR 

1. Förebyggande 
av avfall 

Ett projekt för att samordna företag så 
att den 
enas avfall blir den andres resurs 

Åstorps 
kommun 

Löpand
e 2015-
2018 

Vera Park är nu 16 företag och har även lanserat 
sin egna hemsida (www.verapark.se) under 2017. 
Vera Parks vision är att bli det ledande centret för 
cirkulär ekonomi i Europa. 

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

http://www.verapark.se/
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1. Förebyggande 
av avfall 

Åstorps kommun arbetar för att ett 
återbrukscentrum för bygg- och 
rivningsavfall etableras. 

Åstorps 
kommun 

Löpand
e 2015-
2018 

Förr hade NSR en återbruksdepå och då var NSR 
ute på den öppna marknaden och konkurrerade 
men det få ej NSR göra och det har ändrats sen 
avfallen skrev. Får ej enligt EU, föreslås tas bort.  

Tas bort 

1. Förebyggande 
av avfall 

Åstorps kommun deltar i den nationella 
kampanjen 
”Europa minska avfallet” i samarbete 
med övriga 
kommuner i NSR-regionen 

NSR Löpand
e 2015-
2018 

NSR deltar tillsammans med Nårab i "Europa 
minskar avfallet-kampanjen" med en film om 
återbruk varje dag i en vecka. Detta är en 
fortsättning på Länge leve prylen-kampanjen som 
drivits under hösten och som faktiskt fördubblat 
mängderna som går till återbruk 

NSR har deltagit i "Europa minskar avfallet-
kampanjen" med inlägg på Länge leve prylen-sidan, 
där tre olika exempel på hur NSR har flyttat 
fraktioner upp i avfallstrappan. De tre fraktionerna 
var lastpallar, böcker och vitvaror. 

1. Förebyggande 
av avfall 

Åstorps kommun arbetar med 
avfallsminimeringsprojekt 
i sin egen organisation 

Åstorps 
kommun 

Löpand
e 2015-
2018 

Ingen arbetar aktivt med det nu,  Under 2018 har hållbarhetsfrågor lyft upp i 
kommunen och då med stort fokus på att minska 
avfall. Flera projekt planeras framöver, bland annat 
att minska användningen av engångsprodukter. 
Centralköket deltar i Helsingborgsprojektet 
”SmartMat HBG” i syfte att minska matsvinnet. 

1. Förebyggande 
av avfall 

Ta fram underlag för avfallsmängder och 
typ av verksamhetsavfall. 

Åstorps 
kommun 

Löpand
e 2015-
2018 

NSR har skickat över lista på avtal och fraktion.  Kontroll av verksamheters avfall följs upp i 
miljötillsynen. 

1. Förebyggande 
av avfall 

Utreda möjligheter till ny 
återvinningscentral med 
identifieringssystem för 
företagare/hushållen. En ny 
återvinningscentral ska inbjuda till 
avfallsminimering 
och återbruk. 

NSR 
Åstorps 
kommun 

Löpand
e 2015-
2018 

Plats för en ny återvinningscentral utsedd. Den 
kommer ligga i Åstorps kommun, Brohaga.  
 

Planeringsarbetet pågår. Kommer att ligga i Åstorps 
kommun men gemensamt med Bjuv och övriga 
NSR-kommuner. 

1. Förebyggande 
av avfall 

Grovavfallshanteringen ses över så mer 
kan gå till 
återbruk 

NSR 2015 Förstudie kring grovavfall gjord. Workshop med all 
ÅVC:personal genomförd 
Nya ÅVC:n kommer ha ett återbruksrum 

Möjlighet att lämna till återbruk på 
återvinningscentralen. Även grovavfall som hämtas 
fastighetsnära ska kontrolleras om det kan gå till 
återbruk istället. Två studenter har studerat 
flödena för att få grovavfall högre upp i 
avfallstrappan.    

1. Förebyggande 
av avfall 

Möjligheterna till ökad insamling av 
textilier för återanvändning i Åstorps 
kommun utreds. 

NSR 2017 Möjligheten ökar med ny ÅVC Möjligheterna ökar med en ny åvc 
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2. 
Materialåtervinn
ing 

Informationsinsats görs riktad mot 
livsmedelsföretag 
och livsmedelsbutiker med inriktning 
mot matavfall 

Åstorps 
kommun 

2015 Inventeringen har fortsatt 2017.  Ett riktat informationsprojekt kring avfallshantering 
genomfördes hösten 2018 mot alla 
livsmedelsbutiker 

2. 
Materialåtervinn
ing 

Informationsinsatser som ökar 
kunskapen om avfallstrappan och vad 
som händer med materialet. 

NSR 2015 Miljöverkstaden fortsätter ta emot 
klasser/grupper. Alla 3:e och 8:e klassare besöker 
NSR 

Miljöverkstaden fortsätter ta emot 
klasser/grupper. Alla 3:e och 8:e klassare besöker 
NSR 

2. 
Materialåtervinn
ing 

Skrift om miljöanpassad rivning tas fram 
och 
skickas ut till byggföretag samt delas ut i 
samband 
med tillsynsbesök 

Åstorps 
kommun 
NSR 

2015 Finns ingen skrift men begär in en rivningsplan om 
vilka material som finns när de ansöker om rivning 

Rivningsplan begärs in vid rivning. Ingen skrift är 
framtagen men ska tas fram tillsammans med 
Byggkontorets handläggare. 

2. 
Materialåtervinn
ing 

En inventering av insamlingen av 
fettavfall via fettunna och fettavskiljare 
på restauranger och storkök görs och 
därefter åtgärdsplaner där så behövs. 
(Inventering sedan åtgärdsplaner) 

Åstorps 
kommun 
NSVA 
NSR 

2015 Inventerat vilka restauranger som har insamling av 
fettavfall.  
Vem har ansvaret? Miljö eller NSVA 
Fettunnan samlar NSR in.  

Miljökontoret kontrollerar genom tillsyn att om det 
finns insamling för fettavfall så ska den tömmas på 
ett korrekt sätt. 

2. 
Materialåtervinn
ing 

Vid utredning av ny ÅVC tas hänsyn för 
att 
främja småföretagares utsortering. NSR 
verkar för 
att företagare ökar sin utsortering av 
material till 
materialåtervinning 

NSR 
Åstorps 
kommun 

Löpand
e 2015-
2018 

ÅVC-kort för småföretagare infört så de kan sortera 
på återvinningscentralen. ÅVC- kortet kan 
användas på alla återvinningscentraler i regionen.  
 

Planeringsarbetet med den nya ÅVC:n pågår 
löpande.   

2. 
Materialåtervinn
ing 

NSR verkar för att matavfallskvarn till 
tank installeras där detta är ett lämpligt 
alternativ. 

NSR Löpand
e 2015-
2018 

Inga riktade insatser 2017 Inga riktade insatser 2018 

2. 
Materialåtervinn
ing 

Tillsynskampanj för att restauranger och 
liknande 
verksamheter inför sortering av 
avfallet/ökar 
sin utsortering av material till 
materialåtervinning 

Åstorps 
kommun 

2015 Kontrolleras i samband med projektet om hur 
restauranger tar hand om sitt avfall. 

Tillsynsprojekt under hösten 2018 kring 
avfallshanteringen i livsmedelsbutiker och hos 
fastighetsägare till flerfamiljshus.   

2. 
Materialåtervinn
ing 

Systemet för insamling av fettavfall 
utreds. 

NSR 2015 Inga riktade insatser.  Utrett vilken typ av fettunna som ska användas vid 
insamling. 
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2. 
Materialåtervinn
ing 

Driva projekt ihop med bostadsbolagen 
för att öka utsorteringen av rent 
matavfall och producentmaterial från 
flerfamiljsfastigheterna. 

NSR 
Bostadsb
olagen 

Löpand
e 2015-
2018 

Samarbetet fortsätter för att öka och förbättra 
källsortering. 

Miljöstyrd taxa, riktat för att få in mer matavfall. 
Riktat tillsynsprojekt mot fastighetsägare till 
flerfamiljshus. 

2. 
Materialåtervinn
ing 

Årligen genomföra plockanalyser för att 
undersöka sorteringen i 
flerfamiljshushåll. 

NSR Löpand
e 2015-
2018 

Plockanalys genomförd på 275 villor Plockanalys genomförd på flerfamiljshushåll och 
villahushåll.  

2. 
Materialåtervinn
ing 

I samband med plockanalyser ska man 
göra en fördjupad undersökning och 
samla 
in mer information för att utvärdera 
resultatet 
och ta fram förslag till åtgärder för det 
berörda området. 

NSR Löpand
e 2015-
2018 

Tittar på hur många av de som ingår i 
plockanalysen som har fyrfack, tvåfack, 
restavfallskärl (hemkompost) eller 
kompletteringskärl. Tittar även på om de har 
trädgårdskärl.   

Tittar på vilken/vilka abonnemang som finns på de 
fastigheter som är med. Även en analys och 
jämförelse gjord av resultaten i samtliga 
kommuner. 

2. 
Materialåtervinn
ing 

Införande av fullständig källsortering i 
de 
kommunala förvaltningar och 
verksamheter 
som saknar detta samt i nya. 

Åstorps 
kommun 

Löpand
e 2015-
2018 

Finns fullständig sortering i alla kommunala 
verksamheter och förvaltningar.  

Alla nya verksamheter ska ha fullständig sortering. 

2. 
Materialåtervinn
ing 

Göra ett test med kampanjhämtning på 
mjukplast (idag är det ca 3000 
beställningar 
på ett år. Finns ca 8000 
villaabonnemang 
med 6 ggr/år) 

NSR 2016 Ej genomförd. Gjort en förstudie kring 
mjukplastförpackningar och försöker hitta ett nytt 
insamlingssystem. 

Förstudie med kunskapsunderlag kring plast i 
helhet genomförd. 

2. 
Materialåtervinn
ing 

Se över möjligheterna att få en mer 
miljöstyrande taxa 

NSR 
Åstorps 
kommun 

2015 Taxa miljöstyrd Taxa miljöstyrd 

2. 
Materialåtervinn
ing 

Informationsmaterial för nysvenskar 
(SFI) 

NSR 2015 Informationsmaterial finns på flera språk Informationsmaterial finns på flera språk 

3. Avgifta 
kretsloppen 

Informationskampanj om vad som är 
farligt avfall 

Åstorps 
kommun 
NSR 

2017 Framflyttad till 2018 Ej genomförd. 

3. Avgifta 
kretsloppen 

En informationskampanj gällande farligt 
avfall 
görs riktad mot hushållen 

NSR 2015, 
2017 

En utredning kring den röda boxen ska göras och se 
över insamlingssystemet. 

Under 2018 har insamling och tömning av röd box 
utretts. Det som man tittade på var kostnader, 
arbetsmiljön för chaufförerna och anslutningsgrad 
på hämtningen.  
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3. Avgifta 
kretsloppen 

Utreda de nerlagda deponierna som 
inte tidigare 
undersökts enligt MIFO fas 1 
(Miljönämnden är 
tillsynsmyndighet) 

Åstorps 
kommun 

Löpand
e 2015-
2018 

Framskjutit till 2018.  Görs 2019 i samarbete mellan Tekniska kontoret 
och NSR. 

3. Avgifta 
kretsloppen 

Införa möjlighet till fastighetsnära 
insamling av 
ljuskällor, batterier och småelektronik i 
flerfamiljsfastigheter 

NSR 2015 Fortsätter att informera om små-elspaketet för att 
öka anslutningsgraden.  

Fortsätter att informera om små-elspaketet för att 
öka anslutningsgraden. 

3. Avgifta 
kretsloppen 

Erbjuda större livsmedelsbutiker 
”Samlaren” 
(insamlingsskåp för småelektronik) 

NSR 2015 Åstorps kommun erbjuds samlare men ingen har 
plats för någon.  

Åstorps kommun erbjuds samlare men ingen har 
plats för någon. 

4. God 
arbetsmiljö 

En kampanj för att öka antalet 
inrapporterade 
tillbud från entreprenören. 

NSR 
Insamlin
gsentrep
renör 

2015 Rapporterar tillbud och olyckor. Åtgärdar vid 
behov. En stående punkt på dagordningen för 
driftsmötena. 

Rapporterar tillbud och olyckor. Åtgärdar vid 
behov. En stående punkt på dagordningen för 
driftsmötena. 

4. God 
arbetsmiljö 

Samarbetet mellan NSR och tekniska 
kontoret stärks (avseende 
framkomligheten i kommunen). 

NSR 
Åstorps 
kommun 

Löpand
e 2015-
2018 

Samarbetet fortsätter. Entreprenören lägger 
avvikelse/problem i infrakontroll inkl. bilder. 
Åstorps kommun diarieför det. Ärendet skickas till 
rätt avd./person och åtgärdas.  

Löpande uppföljning och kommunikation mellan 
kommunen, NSR och entreprenör.   

4. God 
arbetsmiljö 

Avfallsfrågorna förs in i 
detaljplanearbetet och löpande 
bygglovsprövning. Samarbetet mellan 
NSR och detaljplanoch 
bygglovsavdelningen stärks. 

NSR 
Åstorps 
kommun 

Löpand
e 2015-
2018 

NSR får in detaljplaner och bygglov och lämnar 
yttrande. Arbetet med att föra in frågorna i 
förberedande detaljplan fortsätter. 

Detaljplaner skickas till NSR för yttrande. Även 
bygglov som är eller kan vara av intresse för NSR 
att yttra sig över ska skickas. Fortsatt 
utvecklingsarbete. 

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 problemet. 

Insamlin
gsentrep
renör 
NSR 
Åstorps 
kommun 

Löpand
e 2015-
2018 

Entreprenören lägger avvikelse/problem via en app 
inkl. bilder. Åstorps kommun diarieför det. Ärendet 
skickas till rätt avd./person och åtgärdas. Det som 
berör NSR ska skickas till oss. Stående punkt på 
dagordning på driftmötena.  

Miljökontoret genomfört tillsynsprojekt och besökt 
fastighetsägare 2018 där det enligt NSR varit 
avvikelser vid hämtning. Fortsatt dialog med 
fastighetsägare för att komma åt problematiken. 

4. God 
arbetsmiljö 

Arbetsmiljön på slamtömning ses över. NSR 
Insamlin
gsentrep
renör 

Löpand
e 2015-
2018 

Slambilarna använder nu samma system som 
renhållningsfordonen, vilket inbär att det enkelt 
kan rapportera in arbetsmiljöproblem och andra 
avvikelser. 

Hänsyn tas till arbetsmiljön för slamtömning vid 
tillståndsgivning för nya enskilda avlopp. 
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Åstorps 
kommun 

4. God 
arbetsmiljö 

En framtida ÅVC skapas med hänsyn till 
god arbetsmiljö för de som arbetar där 
och för besökare som vistas på 
anläggningen. 

NSR 
Åstorps 
kommun 

Löpand
e 2015-
2018 

Planerar en gemensam återvinningscentral med 
Bjuvs kommun. Kommer vara utformad för att 
främja god arbetsmiljö 

Planering pågår och arbetsmiljöfrågor är centrala. 

4. God 
arbetsmiljö 

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

NSR Löpand
e 2015-
2018 

Inga riktade insatser gjorda 2017 Ej genomförd 

5. God service Digitala tjänster ses över. Inkl. mina 
sidor 
och införs 

NSR 2015 Mina sidor är igång, sms-påminnelse finns för alla 
villakunder och sms-respons finns till 
flerfamiljsfastigheter. 

Mina sidor är igång, sms-påminnelse finns för alla 
villakunder och sms-respons finns till 
flerfamiljsfastigheter. 

5. God service NSR avd. kommun och hushåll finns på 
plats minst en gång per år för att träffa 
kunder 
och svara på frågor. 

NSR Löpand
e 2015-
2018 

Inga ritade insatser 2017 NSR deltog under Torparedagarna 2018. 

5. God service Rutin för insamling av mjukplast- och 
grovavfall 
ses över för att förenkla för kunder och 
NSRs kundservice 

NSR 2015 Förstudier gjorda Förstudier gjorda, projekt kring grovavfall och 
återbruk kommer ske 2019.  
Ett plastprojekt med ett bra kunskapsunderlag har 
tagits fram. 

5. God service Nöjd kund enkät (NKI) genomförs varje 
år 

NSR Löpand
e 2015-
2018 

Genomfördes under 2017. Resultatet presenteras i 
avfallsplaneuppföljningen under avsnittet God 
service. 

Genomfördes under 2018. Resultatet presenteras i 
avfallsplaneuppföljningen under avsnittet God 
service. 

5. God service NSR deltar i kommunaktiviteter riktade 
mot 
medborgare för att informera om 
renhållningen, 
exempelvis boendeträffar. 

Åstorps 
kommun 
Kommun
ala 
bostadsb
olag 
Privata 
bostadsb
olag 
NSR 

Löpand
e 2015-
2018 

Inga riktade insatser 2017 Inga riktade insatser 2018 
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5. God service Ett avfallsråd bildas med representanter 
från fastighetsägarna, villa- och 
hyresgästföreningen 
med syfte att förbättra 
renhållningsservicen 
till boende i kommunen 

NSR 2016 Fastighetsbolagen som var med i nätverket bjöds in 
till en träff kring små utrymme och 
matavfallsinsamling. 

Inga riktade insatser 2018 

5. God service Införa Undersökning kundnöjdheten på 
www.nsr.se genom att kontinuerligt 
fråga 
besökare om de är nöjda med 
avfallshanteringen 
och kommunen de bor i. 

NSR Löpand
e 2015-
2018 

Det finns ingen undersökning på hemsidan Det finns ingen undersökning på hemsidan 

5. God service Se över hanteringen och registreringen 
av 
kundklagomål 

NSR 2015-
2016 

Entreprenör lägger avvikelse i Fetchplanner. 
Avvikelsen kommer in i BFUS. Rutin hur 
avvikelserna ska hanteras har tagits fram. 

Entreprenör lägger avvikelse i Fetchplanner. 
Avvikelsen kommer in i BFUS. Rutin hur 
avvikelserna ska hanteras har tagits fram. 

6. Minskad 
klimatpåverkan 

Vid upphandling av entreprenör för 
insamling av 
hushållsavfall och slam samt insamling i 
egen regi 
ska krav ställas på fordon om 
användning av fossilfria 
bränslen. 

NSR Löpand
e 2015-
2018 

Entreprenören har rapporterat in 100 % fossilfria 
drivmedel för 2017. 

Entreprenören har rapporterat in 100 % fossilfria 
drivmedel för 2018. 

6. Minskad 
klimatpåverkan 

Vid upphandling av entreprenör för 
insamling av 
hushållsavfall och slam eller vid 
insamling i egen 
regi ska krav ställas på att chaufförerna 
genomgått 
och återkommande genomgår 
utbildning i ecodriving 
för tunga fordon. 

NSR Löpand
e 2015-
2019 

Alla chaufförer som har genomgått eco-
driveutbildning. Ingår i YKB som alla chaufförer 
måste ha. 

Alla chaufförer som har genomgått eco-
driveutbildning. Ingår i YKB som alla chaufförer 
måste ha. 

6. Minskad 
klimatpåverkan 

Mål på energiförbrukning vid insamling 
av 
hushållsavfall och slam ska sättas för 
samtliga 
insamlingsentreprenörer och egen 

NSR Löpand
e 2015-
2020 

581 201 kWh under 2017  
(Uträknat utifrån avfall Sveriges 
omräkningsfaktorer för drivmedel och 
inrapporterad drivmedelsförbrukning) 

771 053 kWh under 2017  
(Uträknat utifrån avfall Sveriges 
omräkningsfaktorer för drivmedel och 
inrapporterad drivmedelsförbrukning) 
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personal om det 
samlas in i egen regi 

 

Ängelholm 
I tabell nedan redovisas status på samtliga åtgärder i Ängelholms avfallsplan. 

Målområde Åtgärd Ansvarig Tidplan Utfall 2017 Utfall 2018 

1. Förebyggande av 
avfall 

Ängelholms kommun deltar aktivt i 
sopsamarbetet 
Skåne Nordväst, ett samarbetsprojekt mellan 
kommunerna i Skåne Nordväst att stödja 
kommunerna 
i arbetet för att minska avfallsmängderna för 
regionen. 

NSR 
Ängelholms 
kommun 

Löpande 
2015-
2018 

Miljönär-märkning fortsätter 
Nätverksträff för fastighetsägare 
Länge leve prylen-kampanjen genomförd 
tillsammans med Nårab, där målet är att 
få mer avfall att gå till återbruk., extra 
personal insatt på ÅVC:n för att kunna ha 
mer personlig kontakt till våra kunder. En 
återbruksturné gjord i samband med 
kampanjen när återbruksexperter funnit 
på ÅVC:n för att ge tips.  

Slutrapport skrivits under 2018. 
Miljönär-märkning kommer fortsätta och 
länge leve prylen sidan kommer finnas 
kvar och drivas av NSR 

1. Förebyggande av 
avfall 

NSR samordnar företag så att den enas avfall blir 
den andras råvara. 

NSR Löpande 
2015-
2018 

Vera Park är nu 16 företag och har även 
lanserat sin egna hemsida 
(www.verapark.se) under 2017. Vera 
Parks vision är att bli det ledande centret 
för cirkulär ekonomi i Europa. 
 

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

1. Förebyggande av 
avfall 

Företagare bjuds in vartannat år för att diskutera 
avfallsminimering och för att inspireras av 
varandra. 

NSR 
Ängelholms 
kommun 

2015 
och 
2017 

Ej genomförd Ej genomförd 

http://www.verapark.se/
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1. Förebyggande av 
avfall 

NSR deltar i den internationella kampanjen 
”Europa 
minskar avfallet”. 

NSR Löpande 
2015-
2018 

NSR deltar tillsammans med Nårab i 
"Europa minskar avfallet-kampanjen" 
med en film om återbruk varje dag i en 
vecka. Detta är en fortsättning på Länge 
leve prylen-kampanjen som drivits under 
hösten och som faktiskt fördubblat 
mängderna som går till återbruk 

NSR har deltagit i "Europa minskar 
avfallet-kampanjen" med inlägg på Länge 
leve prylen-sidan, där tre olika exempel 
på hur NSR har flyttat fraktioner upp i 
avfallstrappan. De tre fraktionerna var 
lastpallar, böcker och vitvaror. 

1. Förebyggande av 
avfall 

Hanteringen av grovavfall i Ängelholms kommun 
utreds för att kunna öka återanvändningen 

NSR 2015 Förstudie genomförd Möjlighet att lämna till återbruk på 
återvinningscentralen. Även grovavfall 
som hämtas fastighetsnära ska 
kontrolleras om det kan gå till återbruk 
istället. Två studenter har studerat 
flödena för att få grovavfall högre upp i 
avfallstrappan.    

1. Förebyggande av 
avfall 

Diskussion mellan Ängelholms kommun och olika 
aktörer som hämtar farligt avfall hos 
verksamheter, 
för ökad samsyn inom klassning av olika typer av 
avfall. 

Ängelholms 
kommun 

2016 Inga aktiva insatser Inga aktiva insatser 2018 

1. Förebyggande av 
avfall 

Ängelholms kommun jobbar aktivt med 
avfallsminimering med fokus på matsvinn hos 
skolrestaurangerna. 

Ängelholms 
kommun 

Löpande 
2015-
2018 

Ej startat pga. ett verktyg som de beställt 
in ”hantera” Programmet mäter inköp 
mot matsvinn. En app tas fram där man 
kan få informationen dagligen. Projektet 
ska börja starta april 2018. Mäter samma 
mat mot samma mat. (Dvs. kyckling mot 
kyckling). 

Måltidsservice jobbar aktivt med att 
minska matsvinn i skolrestaurangerna. 
 

1. Förebyggande av 
avfall 

Ängelholms kommun sammanställer årligen 
avfallsmängderna inom de kommunala 
förvaltningarna. 

Ängelholms 
kommun 

Löpande 
2015-
2018 

NSR har skickat en lista på de avfall NSR 
hämtar 

NSR har skickat en lista på de avfall NSR 
hämtar 

1. Förebyggande av 
avfall 

Ängelholms kommun skapar en ”agil arena” 
internt för att minska avfallsmängderna. 

Ängelholms 
kommun 

2016 Inga aktiva insatser 2017 Ingen agil arena 2018. 

1. Förebyggande av 
avfall 

Möjligheterna till ökad insamling av textilier för 
återanvändning och återvinning i Ängelholms 
kommun utreds. 

NSR 2017 Inga riktade insatser gjorda Med fler återbruksaktörer ökar 
möjligheten till mer textil till 
återanvändning. Aktören tar även trasiga 
textiler.  

2. Materialåtervinning NSR inför fyrfackskärl för villahushållen och i 
samband med detta informera om förpackningar. 

NSR 2016 Genomförd  Genomförd 
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2. Materialåtervinning Informations- och tillsynskampanj för att öka 
utsorteringen av matavfall i verksamheter där 
större mängder avfall uppstår, t ex restauranger 
och livsmedelsbutiker. 

Ängelholms 
kommun 

2017 Vid tillsyn kontrolleras det att avfallet 
sorteras 

Vid tillsyn kontrolleras det att avfallet 
sorteras. 
 

2. Materialåtervinning Informationsinsatser angående källsortering 
och avfallsminimering görs mot skolor. 

NSR 
Ängelholms 
kommun 

2015 Skolklasser fortsätter bjudas in. Vid tillsyn kontrolleras det att avfallet 
sorteras. 

2. Materialåtervinning Informations- och tillsynskampanj för att öka 
utsorteringen av material som kan återanvändas 
eller återvinnas i bygg- och rivningsavfall. 

Ängelholms 
kommun 

2018 Ingen uppföljning förrän 2018. Bygglovsenheten informerar vid tillsyn. 

2. Materialåtervinning NSR verkar för att matavfallskvarn till tank 
installeras där detta är ett lämpligt alternativ. 

NSR Löpande 
2015-
2018 

Inga riktade insatser 2017 Inga riktade insatser 2018 

2. Materialåtervinning Ett fungerade system för insamling av fettavfall 
i fettunnor införs. 

NSR 2015 En liten utredning genomförd. De 
insamlingssystem som finns idag kan inte 
säkerställa kvaliteten på fettavfallet vilket 
gör att ox2 inte vill ha in detta i sin 
process 

Utrett vilken typ av fettunna som ska 
användas vid insamling. 

2. Materialåtervinning Förslag till ny miljöstyrande taxa tas fram som 
gynnar ökad källsortering. 

NSR 2015 Taxan är miljöstyrd Taxan är miljöstyrd 

3. Avgifta kretsloppen En informationskampanj gällande farligt avfall 
görs riktad 
mot hushållen. 

NSR 2015 
och 
2017 

En utredning kring den röda boxen ska 
göras och se över insamlingssystemet. 

Under 2018 har insamling och tömning av 
röd box utretts. Det som man tittade på 
var kostnader, arbetsmiljön för 
chaufförerna och anslutningsgrad på 
hämtningen. 

3. Avgifta kretsloppen Kontroll av hanteringen av farligt avfall vid 
tillsynsbesök i verksamheter. 

Ängelholms 
kommun 

Löpande 
2015-
2018 

Görs kontinuerligt under tillsyn. Görs kontinuerligt under tillsyn. 

3. Avgifta kretsloppen Ett elektronikpaket för ljuskällor, batterier och 
småelektronik erbjuds flerfamiljsfastighetsägare. 

NSR 2016 Finns små els-paket för 
flerfamiljsfastigheter där små-el, ljuskällor 
och batteri samlas in 

Finns små els-paket för 
flerfamiljsfastigheter där små-el, ljuskällor 
och batteri samlas in 

4. God arbetsmiljö Entreprenören rapporterar in olyckor och 
allvarliga 
tillbud. 

Insamlingsen
treprenör 

Löpande 
2015-
2018 

Rapporteras in, är en stående punkt på 
driftmötena 

Rapporteras in, är en stående punkt på 
driftmötena 
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4. God arbetsmiljö Avfallsfrågorna förs in i detaljplanearbetet och 
bygglovsprövning. Samarbetet mellan NSR och 
detaljplan- och bygglovsavdelningen stärks. 

NSR 
Ängelholms 
kommun 

Löpande 
2015-
2018 

NSR får samråden på mejl, önskar bli 
kallad till samrådsmötena 

Samråd skickas till NSR. 

4. God arbetsmiljö En lista upprättas med de sämsta 
hämtningsställena. 
Fastighetsägare, entreprenör, kommunen 
och NSR samarbetar för att komma till rätta med 
problemen. 

Insamlingsen
treprenör 
NSR 
Ängelholms 
kommun 

2015 Sker kontinuerligt Sker kontinuerligt 

4. God arbetsmiljö Fastighetsägare och vägföreningar bjuds in till 
möte om avfallsregler och arbetsmiljö. 

NSR 
Ängelholms 
kommun 

2015 
och 
2017 

Ej genomfört Ej genomfört 

4. God arbetsmiljö En inventering genomförs av transportvägarna i 
Ängelholms kommun med fokus på 
framkomlighet 
vid införandet av fyrfackskärl. 

NSR 2015 Genomförd Genomförd 

4. God arbetsmiljö Se över arbetsmiljön vid slamtömning. NSR 2015 Slambilarna använder nu samma system 
som renhållningsfordonen, vilket inbär att 
det enkelt kan rapportera in 
arbetsmiljöproblem och andra avvikelser. 

Slambilarna använder nu samma system 
som renhållningsfordonen, vilket inbär att 
det enkelt kan rapportera in 
arbetsmiljöproblem och andra avvikelser 

5. God service Ett avfallsråd bildas med representanter från 
fastighetsägarna, villaföreningen och 
hyresgästföreningen 
med syfte att förbättra servicen i Ängelholms 
kommun. 

NSR 2015 Ej genomförd Ej genomförd 

5. God service NSR Kommun & Hushåll finns på 
återvinningscentralen 
för att träffa kunder och svara på frågor. 

NSR 2015 
och 
2016 

Under Återbruks turnén var 
återvinningscentralen under vissa dagar 
extra bemannade.  

Genomförd 2015 och 2016 i samband 
med införande av fyfackskärl.  

5. God service Utveckla digitala tjänster, t.ex. SMS-tjänst och 
kundsidor med information om tömningsdagar 
och 
abonnemang införs. 

NSR 2016 Ny hemsida lanserats med mina sidor och 
supersök, sms-respons till 
flerfamiljsfastigheter och sms-påminnelse 
till villa och fritidsägare. 
  

Mina sidor är igång, sms-påminnelse finns 
för alla villakunder och sms-respons finns 
till flerfamiljsfastigheter. NSR testar även 
behovsanpassad tömning. 
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5. God service Kundnöjdhetsenkät genomförs varje år. NSR Löpande 
2015-
2018 

Genomförd 2017. Resultatet finns i 
avfallsplansuppföljningen under avsnitt 
God service 

Genomförd 2018. Resultatet finns i 
avfallsplansuppföljningen under avsnitt 
God service 

5. God service Se över hanteringen och registreringen av 
kundklagomål. 

NSR 2015-
2016 

Arbetar efter rutin Arbetar efter rutin 

5. God service Kundservicen för fastighetsrenhållning och slam 
ska skötas från NSR. 

NSR 2016 Genomförd Genomförd 

5. God service Vid upphandling ska hänsyn tas till framkomlighet 
på landsbygd och kommunens gatunät så att inte 
stora bilar försvårar en god hämtningsservice. 

NSR Löpande 
2015-
2018 

Genomförd Genomförd 

6. Minskad 
klimatpåverkan 

Vid upphandling av entreprenör för insamling 
av hushållsavfall inklusive slam skall krav ställas 
på fordon om användning av fossilfria bränslen. 

NSR Löpande 
2015-
2018 

98,7 % fossilfria renhållningsfordon.  
96 % fossilfria slambilar.  

100 % fossilbränslefria 
renhållningsfordon.  
100 % fossilbränslefria slambilar. 

6. Minskad 
klimatpåverkan 

Vid upphandling av entreprenör för insamling 
av hushållsavfall inklusive slam skall krav ställas 
på att chaufförer genomgått eco-driveutbildning. 

NSR Löpande 
2015-
2018 

Alla chaufförer som har genomgått eco-
driveutbildning. Ingår i YKB som alla 
chaufförer måste ha. 

Alla chaufförer som har genomgått eco-
driveutbildning. Ingår i YKB som alla 
chaufförer måste ha. 

 

 


