NSR I
KORTHET
Uppföljning av avfallsplanen
& året som gått

2021

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

MÅLOMRÅDE 1 – FÖREBYGGA RESURSSLÖSERI

FÖREBYGGA AVFALL

MATSVINN

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

Matsvinnet i regionen ska minska med 50 procent per
invånare från 2017 till 2024.
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PLAST I RESTAVFALL

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

Mängden plast i restavfallet ska minska med 50 procent
från 2017 till 2024.
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SAMMANFATTNING
Det bästa avfallet är det som inte uppstår. Genom att minska avfallsmängderna tar vi mindre resurser i anspråk.
Den totala avfallsmängden minskade med knappt 2 kg per invånare jämfört med föregående år. Det beror bland annat på färre
antal besök på återvinningscentralerna med mindre mängder avfall som följd. För att vi ska nå målet på 320 kg/invånare behöver
alla i regionen minska sina avfallsmängder med ungefär 15 kg/år fram till 2024.
Positivt är att plastinnehållet i restavfallet har minskat, vilket kan tyda på att medvetenheten kring engångsplast sprider sig bland
invånarna. Vi noterar även att Återbygget har varit uppskattat, under 2021 har nästan 300 ton byggmaterial bytt ägare och
därmed återbrukats.

MÅLOMRÅDE 2 – FRÅN AVFALL TILL RESURS
RESTAVFALL

FARLIGT AVFALL OCH ELEKTRONIK I RESTAVFALL

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

Mängden farligt avfall och elavfall i restavfallet ska minska
till 0 procent 2024.
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TEXTIL I RESTAVFALL

AVFALL TILL FÖRBRÄNNING FRÅN ÅVC

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

Mängden avfall som går till förbränning från återvinningscentralerna ska minska med 30 procent per invånare till 2024
(målet uppnått 2020).
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MASSOR

SAMMANFATTNING

Till 2024 ska 50 procent av de schaktmassor som NSR hanterar renas i den grad att de kan återanvändas eller återvinnas,
istället för att 100 procent sluttäcks.

Det avfall som uppstår är resurser i ett kretslopp. Ämnen och
material vi inte vill ha kvar i kretsloppet ska energiåtervinnas.
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Restavfallsmängderna är oförändrade jämfört med år 2020.
Plockanalyser visar att 60 procent av det som ligger i restavfallet är felsorterat. Om alla sorterade rätt skulle vi minska
mängden restavfall i regionen med 18 000 ton per år. Mycket av
detta är resurser som vi i stället kan återvinna.
Avfall till förbränning från återvinningscentralerna – här har vi
redan uppnått målet tack vare "töm säcken" som infördes 2020.

MÅLOMRÅDE 3 – FÖREBYGGA OCH BEGRÄNSA NEDSKRÄPNING
UPPLEVD NEDSKRÄPNING

SAMMANFATTNING

Nedskräpning ska förebyggas och minimeras.

Nedskräpning är negativt för miljön och bidrar till att platser
upplevs som otrygga. Därför ska nedskräpningen minimeras.
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Fokus i detta målområde är att mäta den faktiska nedskräpningen, vilket sker genom att mäta hur nedskräpat invånarna
upplever att det är i regionen.
2021 är fjärde året som vi mäter den upplevda nedskräpningen
och resultatet är något försämrat jämfört med 2017. Målet är att
förebygga och minimera nedskräpning i nordvästra Skåne.

VILL DU VETA MER? BESÖK WWW.NSR.SE

MÅLOMRÅDE 4 – MÄNNISKA OCH MILJÖ I FOKUS
GOD SERVICE

SCHAKTMASSOR

Nöjd Kund Index (NKI) för regionen ska hålla en jämn och hög
nivå över tid.

NSR ska upprätta fler platser i regionen för mellanlagring av
schaktmassor för att minska transporterna. I dagsläget finns
två sådana platser.
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SAMMANFATTNING

Alla fordon som används av NSR eller på uppdrag av NSR ska vara
100 procent fossilbränslefria. Målet är till stor del uppnått då alla
sop- och slambilar samt besöksbussar kör på fossilfritt bränsle.

Belastningen på miljön ska minska samtidigt som kunderna ska
vara nöjda med avfallshanteringen.
Kundnöjdhetsindex sjönk något jämfört med föregående år, men
ligger fortfarande på en hög nivå.
Alla fordon som tömmer avfallskärl och utför slamtömning i regionen drivs med fossilfritt bränsle. Det gör även tjänstebilar, fordon
till studiebesöken på NSR liksom merparten av alla fordon inne på
återvinningsanläggningen i Helsingborg.

VI TESTAR NY TJÄNST PÅ BJÄRE
NSR DELTAR I FYRA EU-PROJEKT
Optimera användningen av biomassa
Projektet Greater bio undersöker hur vi bäst kan ut
nyttja potentialen i biomassa och avgöra om det lämpar
sig bäst för biokol eller biogas.

Europeisk kunskapsbas för cirkulär ekonomi
Projektet Resursens hus är en del av projektet Interreg
CIRC North Sea Region där sex länder ska samverka
och byta erfarenheter och kunskap för hur samhället
ska kunna ställa om till en cirkulär ekonomi.

Vi bidrar till att skydda Östersjön
NSR är en del av projektet Reviving Baltic Resilience,
där vi undersöker tre olika tekniker för att rena lakvat
ten från PFAS, ämnen som är farliga för hälsa och miljö.
Som en del i projektet Baltic Phytoremediation studerar
vi möjligheten att föra bort näring från Filbornade
ponins yta och växtskikt. Projektets mål är att öka
användningen av grön teknik för att minska utsläppen
av föroreningar till södra Östersjön.

I början av 2021 startade vi ett projekt för en rullande åter
vinningstjänst i Båstads kommun. Syftet var att öka servicen
och bredda utbudet av återvinningstjänster på Bjärehalvön.
I september testade vi tjänsten, som fått namnet MÅNA
(Mobil Återvinning Nära Användaren), vid två tillfällen. Totalt
besökte ungefär 900 bjärebor MÅNA och vi samlade in drygt
12 ton avfall till återvinning.
Kundnöjdheten var hög, över 70 procent var mycket nöjda
med sitt besök och många var särskilt nöjda med möjligheten
att kunna lämna farligt avfall och elektronik.
Baserat på det positiva resultatet från testerna under hösten
2021, har vi beslutat att införa MÅNA i ordinarie drift 2022.

ÅRET SOM GÅTT 2021
JAN

Mina sidor lanseras
Vi lanserar nya mina sidor där
kunderna kan logga in med hjälp av
BankID och enkelt beställa tjänster
så som hämtning av grovavfall och
mjukplast. Kunderna kan även se
sina fakturor och få information
om sitt abonnemang
och sina kärl.

FEB
Helsingborg finalist i
European Green Capital

MARS
Kunskap minskar
avfallet inom vården

Helsingborgs stad tävlar om att
bli Europas miljöhuvudstad 2023 och
blir en av fyra finalister. Staden visar att
det finns många vägar mot att bli en
modern, hållbar stad och att hållbarhet
kan gå hand i hand med ekonomisk
utveckling. NSR bidrar bland
annat med projektledare.

JUNI

Tillbaka till
Avfallsskolan med NSR

MAJ

NSR lanserar det nya konceptet
Avfallsskolan. Här får fastighetsägare
och -skötare nyttig information om
avfall, smarta tips för skötsel av miljörum samt möjlighet till utvecklande
diskussioner och dialog med
våra avfallsrådgivare.

För att minska mängden restavfall
stöttar och utbildar NSR ett vårdboende i varje ägarkommun. Med hjälp
av nya rutiner och en övergång till
flergångsartiklar minskar restavfallet med över 100 kg
per boende och år.

APR

Smarta soprum
NSR och Höganäshem
undersöker hur man med hjälp av
nivåmätare kan upptäcka förändringar i avfallsmängder över tid. Vi
lär oss mer om hur vi på ett effektivt sätt kan uppmuntra till ökad
sortering och minskade
avfallsmängder.

JULI

Sverigekamp
i hållbar livsstil
Ett tjugotal familjer från NSR:s
ägarkommuner deltar i tävlingen
Minimeringsmästarna. Under ett års
tid och med fem olika teman kämpar
hushåll från hela Sverige mot varandra med målet att minska
sina avfallsmängder och
leva mer hållbart.

AUG

Vi testar rullande
återvinning på Bjäre

Första spadtaget
för biokolsanläggningen
I december påbörjar vi bygget
av den nya biokolsanläggningen i
Helsingborg. Här ska vi skapa ett
lokalt kretslopp av regionens
och invånarnas park- och
trädgårdsavfall.

DEC

SEP

NOV

Bestäm-själv
tömning utvärderas
NSR:s test med behovsstyrd
tömning utvärderas. Testet visar
att det finns möjlighet att utveckla
och effektivisera dagens avfallshantering med en bas av schemalagd
tömning som kompletteras
med behovsstyrd
tömning.

I jakten på famtidens hållbara
återvinningstjänster på Bjärehalvön
testar vi nya sätt att samla in grovavfall, elektronikavfall och farligt avfall
så fastighetsnära som möjligt.
Drygt 12 ton insamlat avfall
på två tillfällen skvallrar
om ett lyckat test.

OKT

ETT OÄNDLIGT LIV
— FÖR RESURSER OCH VÅR PLANET
I rubriken ser du NSR:s nya vision. Är den
möjlig att uppnå? Faktum är att det är avgö
rande att vi människor hittar sätt att nyttja
jordens begränsade resurser som ger dem
oändligt liv i cirkulära system. På så vis min
skar även risken för utsläpp och andra miljö
störande effekter.
Vi på NSR vet att det finns stora möjligheter att hantera
resurser cirkulärt. Inte minst ur ekonomisk synvinkel. Intresset för råvaror som ursprungligen kommer från avfall
ökar i takt med att priserna på jungfruliga råvaror stiger,
men också på grund av att marknaden efterfrågar varor
producerade av återvunnet material. Det i sin tur höjer
värdet på råvaror som kommer från restprodukter.

”Därför är samverkan en avgörande faktor.”
Men innan det går att framställa denna typ av råvaror
krävs att avfallet sorteras och delas in i fraktioner. Helst
ska sorteringen göras så nära källan som möjligt för att
renhetsgraden – andelen rätt sorterat material i fraktionen – ska vara så hög som möjligt. Detta har invånarna
i NSR:s ägarkommuner mycket lång erfarenhet av. Det
nuvarande systemet med sortering i 4-fackskärl vid
tomtgränsen har funnits i nordvästra Skåne sedan 2003.
Detta system är något som vi fortfarande – efter snart
20 år – ligger i framkant med.

FOTO: RICKARD JOHNSSON, STUDIOE

På NSR finns en pionjäranda djupt rotad i organisationen
som vi är mycket stolta över. Vi utmanar och testar ständigt nya lösningar. Det finns kommuner i Sverige, i Europa
och i världen som fortfarande funderar på att införa fastighetsnära insamling. Det gör inte vi på NSR. Vi funderar

i stället på hur vi kan utveckla
detta sätt att samla in avfall och
göra det ännu smartare.
För att utveckla vår hantering av
samhällets restprodukter har vi definierat fem områden att fokusera vårt
arbete på. Dessa områden ska vara vägledande när vi prioriterar vad vi ska fokusera vår gemensamma
kraft på inom de närmaste åren. Fokusområdena är;
•
•
•
•
•

Restavfall
Matavfall
Plastavfall
Trä- och trädgårdsavfall
Massor

Vi har satt upp tydliga mål för dessa områden. På så vis ger
vi goda förutsättningar i arbetet för att nå visionen. Men vi
kan inte klara detta på egen hand. NSR spelar visserligen
en nyckelroll men är samtidigt en länk i en lång kedja av
aktörer. Producenter, produktdesigners, beslutsfattare,
konsumenter, invånare och många fler påverkar i högsta
grad förutsättningarna att lyckas. Därför är samverkan
en avgörande faktor som vi satsar mycket på. Som en del
i samverkan tar vi också hjälp av forskning och innovativa
företag, eftersom vi är övertygade om att morgondagens
lösningar går att göra bättre än dagens. Det är bara med
gemensamma insatser vi kan nå visionen ett oändligt liv
för resurser och vår planet.

Ulf Molén
Verkställande direktör
NSR AB

DET HÄR ÄR NSR

VILL DU VETA MER?

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

Detta är en populärversion av NSR:s års
redovisning och uppföljning av avfallsplan för
2021. Här har vi samlat det viktigaste som hänt
under året så att du får en översikt över det som
NSR har gjort.

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

Vill du fördjupa dig mer? Då finns hela NSR:s
årsredovisning och avfallsplansuppföljning på
vår webbplats.
nsr.se/rapporter

UPPFÖLJNING AV AVFALLSPLANEN
KOMMUNSTATISTIK 2021
Detta är en sammanställning av hur vi ligger till
per kommun i förhållande till några av målen i den regionala avfallsplanen
för NSR:s ägarkommuner i nordvästra Skåne.

FÖREBYGGA AVFALL

MATSVINN

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

Total mängd matsvinn i kg/inv/år

2017

2021

Mål 2024

Bjuv

16

12

8

420

Båstad

29

38

14

354

320

Helsingborg

24

18

12

441

424

352

Höganäs

19

32

10

Åstorp

376

349

301

Åstorp

17

24

8

Ängelholm

400

367

320

Ängelholm

21

26

11

NSR totalt
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23

22
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2017
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Kommun

2017

2021

Mål 2024

Bjuv

344

320

275

Båstad

525

414

Helsingborg

396

Höganäs

Kommun

RESTAVFALL

PLAST I RESTAVFALL

Total mängd restavfall i kg/inv/år

Plast i restavfallet i kg/inv/år

Kommun

2017

2021

Mål 2024

Kommun

Bjuv

119

113

69

Bjuv

19

20

10

Båstad

175

147

101

Båstad

28

27

14

Helsingborg

191

174

100

Helsingborg

30

27

15

Höganäs

180

161

105

Höganäs

28

27

14

Åstorp

142

150

83

Åstorp

22

25

11

Ängelholm

141

138

82

Ängelholm

22

22

11

NSR totalt

174

161

100

NSR totalt

27

25

14

GOD SERVICE

UPPLEVD NEDSKRÄPNING

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

Andel invånare i procent som anser att kommunen är nedskräpad

Kommun

2017

2021

Mål 2020

Bjuv

4,4

4,3

4,4

Båstad

4,2

4,4

Helsingborg

4,3

2018

2021

Mål 2024

Bjuv

35

43

<35

4,4

Båstad

8

11

<8

4,4

4,4

Helsingborg

32

38

<32

-

4,4

4,4

Höganäs

13

11

<13

Åstorp

4,3

4,2

4,4

Åstorp

25

33

<25

Ängelholm

4,2

4,3

4,4

Ängelholm

13

13

<13

NSR totalt

4,3

4,3

4,4

NSR totalt

27

30

<27

Höganäs*

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

Kommun

VAD VI GÖR FÖR LUFT, VATTEN & MILJÖ
LAKVATTEN

Vatten som kommit i kontakt med avfall benämns lakvatten.
Hos NSR sker detta huvudsakligen i de deponier som förvaltas
på anläggningarna. Lakvatten kan innehålla olika typer av ämnen
vilket leder till att det måste behandlas på olika sätt.
NSR använder flertalet olika system — biologisk, fysikalisk, och
kemisk rening — för att säkerställa kvaliteten på det vatten som
lämnar anläggningen. Sedan flera år tillbaka har NSR byggt upp
ett internt reningssystem för att vatten i största möjliga mån ska
kunna behandlas på plats och inte behöva gå till det allmänna
avloppsreningsverket.
En av utmaningarna med rening av lakvatten är innehållet av
näringsämnen (framförallt kväve), vilka kan orsaka övergödning
om de hamnar i naturen. För att minska näringen i lakvattnet
arbetar NSR med en reningsteknik som kallas KBR (Kontinuerlig
Biologisk Rening). Tekniken bygger på att mikroorganismer i
stora vattenfyllda dammar omvandlar och bortskaffar näringen.
Under 2021 har vi kompletterat KBR-tekniken med en rot
zonsanläggning som renar lakvattnet ytterligare efter KBR:en. I
detta system använder NSR sig av bladvass som växer i sand för
att ta bort både näring och metaller från vattnet. Under 2022
kommer arbetet med rotzonen att fokusera på optimering av
systemet samt bedömning av dess funktion.

BIOGAS

Biogas produceras genom rötning av biologiskt avfall både från
hushåll och från företag. Den färdiga biogasen används främst
som drivmedel i bilar och bussar och ersätter då fossila bränslen.
Koldioxiden som bildas vid användningen av biogas ingår i kolets
naturliga kretslopp och bidrar därför inte till växthuseffekten.
Utöver biogasen produceras även biogödsel som näring till
regionens åkermark. Biogödseln ersätter konstgödning och
bidrar därigenom bland annat till ett bättre mikroklimat i jorden,
minskat utsläpp av koldioxid samt minskad förbrukning av änd
liga resurser (bl a fosfor).
Under 2021 produceras 8 090 000 Nm3 biogas och 143 060 m3
biogödsel. Motsvarande siffror 2020 var 7 990 000 Nm3 biogas
och 143 000 m3 biogödsel. Produktionen av biogas under 2021
motsvarar drivmedel för ungefär 8 100 bensinbilar under ett år
(1 000 l bensin/bil och år, SCB 2015).
Sedan årsskiftet 2015/16 driver Biond AB biogasanläggningen.
NSR äger fortfarande anläggningen. Under 2021 installerades
ytterligare teknik i syfte att öka kvaliteten på producerat biogöd
sel. Även anläggningens luftrening kompletterades för att både
minska risken för luktolägenheter och förbrukning av råvaror.

LUKT
DEPONIGAS

När organiskt avfall bryts ned bildas metan, en mycket stark
växthusgas (25 gånger starkare än koldioxid). För att minimera
risken att metan som bildas i de gamla deponierna kommer ut
i atmosfären måste den tas omhand. NSR samlar därför upp
gasen genom dräneringsrör som ligger utplacerade i deponin för
att sedan använda gasen i fjärrvärmeproduktion.
Nuförtiden är det förbjudet att deponera sådant som bildar me
tan. Produktionen av metan minskar hela tiden i deponierna vil
ket i sig är bra, men det skapar också problem. Ju mindre mängd
gas det finns i en deponi, desto svårare är det att samla upp den.
Under 2021 skedde fortsatt utveckling och kartläggning av sys
temet samt en upphandling av deponigasmotor vilken kommer
att installeras 2022.

TRANSPORTER

Alla transporter påverkar miljön, inte bara lokalt utan även på
det globala planet. Påverkan kommer från bland annat förslitning
av vägbanor och fossil bränsleförbränning som ger upphov till
växthuseffekten. Sedan 2016 ställer NSR krav på sina insam
lingsentreprenader att dessa ska utföras med fordon som drivs
av biogas. För de transporter/maskiner vi har som inte kan drivas
av biogas använder vi antingen diesel eller bensin med inbland
ning av förnybart bränsle som inte kommer från regnskogssköv
ling eller liknande.

I samband med biologiska processer frigörs/bildas det ofta
svavelväte, vilket kan bidra till luktpåverkan. Hur lukten sprids
och upplevs är väldigt väderberoende (lufttryck, vindhastighet
och temperatur).
Under 2021 kompletterades bl.a. befintligt kolfilter med en
ozongenerator i syfte att ytterligare minska risken för lukt samt
utöka det aktiva kolets livslängd och därmed även minska råvaru
förbrukningen.

RISK FÖR BRAND OCH EXPLOSION

Brand kan, förutom materiella skador, även ha stor påverkan på
hälsa och miljö. Röken kan förutom att bidra med växthusgaser
även sprida dioxiner och andra gifter. Okontrollerad brand i en
avfallsanläggning resulterar också i en förlust av den energiut
vinning som avfallet skulle bidragit med om förbränningen skett
under kontrollerade former vid energiproduktion.
NSR bedriver tillsammans med räddningstjänsten i nordvästra
Skåne ett ständigt förebyggande brandarbete genom kontinuer
lig utbildning och övning.
Under 2021 uppstår tio bränder på Filbornaanläggningen. Majo
riteten av dessa bränder var av mindre karaktär och kunde stäv
jas redan i brandens initiala skede. En av bränderna var av större
omfattning men hanterades effektivt i samarbete mellan NSR:s
beredskapsorganisation och Räddningstjänsten. Släckinsatsen
kunde snabbt avslutas och verksamheten återgå till normal drift
efter mindre än en vecka.

