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SAMMANFATTNING
Målområde 1 - Förebygga resursslöseri
Från 2020 till 2021 minskade de totala avfallsmängderna med knappt
2 kg kilo per invånare och år i regionen. Detta motsvarar ca 520 ton
mindre avfall än föregående år.
Vi kan framför allt se en minskning av inkommande mängder avfall till
återvinningscentralerna, vilket också hänger samman med att besöken var
ungefär 15 000 färre än året innan. För att nå målet på en totalavfallsmängd
på 320 kg per invånare behöver alla invånare i regionen minska sina avfallsmängder med ca 15 kg per år fram till och med år 2024.

Målområde 2 - Från avfall till resurs
Restavfallsmängderna är i stort sett oförändrade om man jämför år 2021
med 2020. För att nå målet på 100 kg restavfall per invånare behöver alla
invånare minska sina restavfallsmängder med ca 20 kg per år fram till
och med 2024.
Under 2021 kan vi se att fler invånare i regionen vill ha fastighetsnära
insamling av matavfall, förpackningar och tidningar men tyvärr ser vi fortfarande att enbart 40 % av det som ligger i restavfallet ska vara där.
Mer än halva soppåsen som eldas upp består av just matavfall, förpackningar
och tidningar, sådant som med lätthet kunde ha sorterats ut.
Om alla sorterade rätt skulle vi kunna minska våra restavfallsmängder med
18 000 ton.

Målområde 3 - Förebygga och begränsa
nedskräpning
Fokus i detta målområde i avfallsplanen har varit att mäta den faktiska
nedskräpningen och den upplevda nedskräpningen i kommunen. 2021 är
fjärde året som den upplevda nedskräpningen mäts och resultatet är något
försämrat om vi jämför 2021 med 2020.
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Målområde 4 - Människa och miljö i fokus
Kunderna fortsätter att tycka att vi gör ett bra arbete då vi har ett bra
kundnöjdindex, 4,3 på en femgradig skala.
Flera yttre faktorer har lett till att kostnaderna för avfallshanteringen har
stigit under året. En ny förbränningsskatt har kommit samtidigt som
pandemin har lett till att vi inte blir av med material.
Material som vi tidigare fick en inkomst ifrån behöver vi nu betala för att
bli av med. Alla insamlingsfordon som används vid hämtning av kommunalt
avfall i kärl, vid fastighetsnära insamling och slamtömning har kört på 100
procent fossilfritt bränsle. Likaså tjänstefordon samt busstransporter för alla
studiebesök.
Metangasen som bildas i den gamla deponin har en stor miljöpåverkan.
Under 2021 samlades mindre deponigas in än året innan.
För att minska utsläppen av metangas i samband med kompostering av
trädgårdsavfall samt skapa kolsänkor med hjälp av biokol, togs det första
spadtaget till den nya biokolsanläggningen i december 2021.

4

Inledning
Enligt bestämmelserna i miljöbalkens 15:e kapitel ska varje kommun ha en avfallsplan.
En avfallsplan ska innehålla mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.
Avfallsplanen är ett av tre styrande dokument när det gäller avfallshantering i kommunen.
De två andra är renhållningsföreskrifterna och avfallstaxan.
Uppföljning av kommunens avfallsplan ska göras varje år för att säkerställa att mål och åtgärder
genomförs.
NSR:s sex ägarkommuner har antagit en gemensam regional avfallsplan med mål och åtgärder
för att minska avfallets mängd och farlighet. Den regionala avfallsplanen går i linje med NSR:s
affärsplan, NSR:s ägardirektiv och andra styrande dokument i regionen.
Det här dokumentet är en gemensam uppföljning för NSR:s ägarkommuner och följer upp
målen i den regionala avfallsplanen, NSR:s affärsplan samt delar av NSR:s ägardirektiv.
Gemensamt för dessa dokument är att samordna avfallshanteringen på ett sätt för att skapa
effektiva och flexibla system som ger så låg miljöbelastning som möjligt samt minska
nedskräpningen. Detta genom att förebygga uppkomsten av avfall, vara tillgängliga, enkla och
funktionella för användaren, minska spridningen av giftiga ämnen, öka materialåtervinningen,
vara kostnadseffektiva, återvinna energi samt kunna utvecklas utifrån nya krav i framtiden.
Alla mål i den regionala avfallsplanen är skrivna i procent. Detta för att alla kommuner behöver
bidra lika mycket för vi ska nå målen som en region. Det innebär att alla kommuner har olika
effektmål.
Nedan följer en förteckning över gällande avfallsplaner 2021 i NSR:s ägarkommuner:
• Bjuv 2020 - 2024. Antagen i kommunfullmäktige 2019-10-31
• Båstad 2020 - 2024. Antagen i kommunfullmäktige 2019-11-20
• Helsingborg 2021 – 2024. Antagen i kommunfullmäktige 2020-12-15
• Höganäs 2020 - 2024. Antagen i kommunfullmäktige 2019-10-31
• Åstorp 2020 - 2024. Antagen i kommunfullmäktige 2019-10-28
• Ängelholm 2020 - 2024. Antagen i kommunfullmäktige 2019-10-28
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Målområde 1 - Förebygga resursslöseri
Målområdet Förebygga resursslöseri handlar om att hitta verktyg för att
minska avfallsmängderna genom att förebygga att avfallet uppstår.
Detta kan åstadkommas genom exempelvis beteendeförändringar eller
skapa nya cirkulära flöden.

Effektmål och resultat för hela NSR-regionen
1:1:1 Den totala avfallsmängden per
invånare (exklusive trädgårdsavfall)
ska minska med 20 procent till 2024
jämfört med 2017.

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

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

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

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

1:1:4 Minska mängden plast i restavfallet med 50 procent till 2024 jämfört
med 2017 genom att öka medvetenheten kring användningen av onödiga
plaster och bidra till en hållbar konsumtion.
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1:2:2 3 procent av det material som
lämnas på återvinningscentralen som
inte är hushållsavfall ska gå till återanvändning till 2024.

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

Figur 1 Total avfallsmängd per invånare exklusive trädgårdsavfall. Mäts i kilo per invånare och år.

Avfallsmängderna går ner, men för sakta
Under 2021 sjönk de totala avfallsmängderna för hela NSR med mindre än 1 procent jämfört
med 2020. Det innebär en minskning med ungefär 2 kg per invånare och år. Det som minskat
jämfört med föregående år är inkomna mängder avfall till återvinningscentralerna, vilket också
kan ses på antalet besök som var ungefär 15 000 färre än år 2020. Detta kan hänga samman med
pandemirestriktionerna som inte var lika hårda 2021 vilket inneburit att invånarna hittat
på andra aktiviteter än rensa förråd och renovera, vilket verkar skett i högre utsträckning 2020.
Även mängderna rent matavfall har minskat om man tittar på ett medelvärde för alla NSR
kommunerna. Dock verkar detta i själva verket bero på att det skett en förflyttning av
matavfallet eftersom vi kan se att det är mer matavfall som slängts i restavfallet samt att
mängderna nedklassat matavfall ökat jämfört med 2020.
De totala avfallsmängderna sjönk i 4 av 6 kommuner. I Båstad och Höganäs har avfallsmängderna
dock ökat. Detta beror troligtvis på att pandemirestriktionerna lättade något under sommaren
vilket innebar ett ökat antal besökare samt att vissa event kunde genomföras.

Nedklassat matavfall är matavfall som innehåller för stora
mängder av annat avfall, t ex plast, vilket innebär att det går

1

till förbränning istället för att bli biogas och biogödsel
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Vi kan också se att mer rent matavfall samlats in i dessa kommuner. Båstad har nått sitt mål på
en 20% minskning av de totala avfallsmängderna, men startade också med ett betydligt högre
utgångsvärde än övriga kommuner.
Helsingborg har minskat sin totala avfallsmängd med nästan 8 kg per invånare och år.
Denna minskning kan, precis som för föregående år, härledas till pandemin.
Helsingborg har nämligen ett positivt arbetsplatsnetto vilket innebär att fler pendlar till kommunen än ut ur kommunen för att arbeta. Många som har möjlighet har fortsatt arbeta på distans,
i sin hemkommun. Däremot har gymnasieskolorna bedrivit undervisning på plats i större
utsträckning än 2020, vilket delvis kan förklara att Bjuv och Åstorp har minskat sina totala
avfallsmängder eftersom gymnasieeleverna pendlat till en annan kommun i större utsträckning.

”Alla invånare behöver minska sina avfallsmängder med ca 15
kg per år fram till och med 2024.”
Om man tittar på de totala avfallsmängderna ur ett NSR-perspektiv så innebär det att samtliga
invånare i regionen behöver minska sina totala avfallsmängder med ungefär 15 kg/invånare och
år för att målet på 320 kg/invånare ska nås.
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Effektmål 1:1:2 – Matsvinn
Matsvinnet i regionen ska minska med 50 procent per invånare till 2024 jämfört med 2017.

Figur 2 Sammanlagt matsvinn i fraktionerna restavfall och matavfall. Mäts i kilo per invånare och år

Totalt under 2021 slängdes det ca 6000 ton onödigt matavfall i regionen, det vill säga matsvinn.
Hade vi förebyggt detta hade vi kunnat minska koldioxidutsläppen med
13 336 ton CO2-e2 . Matsvinn står för mellan 8-10 % av allt utsläpp av växthusgaser i världen.
Detta innebär att om matsvinn var ett land, vore det den tredje största utsläpparen av växthusgaser i världen, efter Kina och USA3.
Utifrån plockanalyser kan man se att det mesta av matsvinnet hamnar i restavfallet.
Av matsvinnet låg ca 3600 ton i restavfallet. Matavfall som hamnar i restavfallet är ofta
paketerad mat som blivit dålig.
Det är enbart i Åstorp (villor och fritidshus) där det är mer matsvinn i matavfallskärlet än
i restavfallet. I Båstad, Höganäs, Åstorp och Ängelholm har matsvinnet ökat markant jämfört
med tidigare år.

” Om matsvinn var ett land vore det den tredje största utsläpparen av växthusgaser i världen, efter Kina och USA.”
Viktigt att nämna i sammanhanget är att siffrorna är baserade utifrån plockanalyser.
Även om plockanalyser är en ögonblicksbild ger det en fingervisning om avfallets sammansättning. Därför är det viktigt att plockanalyserna görs i liknande områden, samma tid på året.
Plockanalyser genomförs varje år under september/oktober utifrån ett antal representativt
utvalda hushåll.
Därför måste resultaten följas upp under en längre tid för att det ska kunna göras slutsatser
huruvida det är en trend eller slump.
CO2-e = koldioxidekvivalent, ett mått för att jämföra olika utsläppskällors påverkan på växthuseffekten och global
uppvärmning.
2

3

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

Figur 3 Andel textil- och grovavfall som samlas in på återvinningscentralen och fastighetsnära som går till återbruk. Mäts i procent

Mängden återbruk som NSR har mottagit under 2021 har ökat från 5,4 kg till 6,4 kg per
invånare och år jämfört med föregående år. Ökningen kan bero på att återbruksaktörerna kan ta
emot mer material från återvinningscentralerna igen. Under pandemin minskade de nämligen sin
försäljning och kunde därför inte ta emot lika mycket återbruksmaterial till försäljning. Att inte
ökningen i mängd är större beror delvis på att antalet besök på återvinningscentralerna var cirka
15 000 färre än 2020. Invånarna kan också blivit bättre på att nyttja olika internetkanaler eller
secondhandbutiker för att skänka/sälja sådant man inte längre behöver själv, något som NSR
också uppmanar till.
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Effektmål 1:1:4 – Plast i restavfall
Minska mängden plast i restavfallet med 50 procent till 2024 jämfört med 2017 genom att öka medvetenheten
kring användningen av onödiga plastprodukter och bidra till en hållbar konsumtion.

Figur 4 Mängden plast i restavfallet utifrån plockanalyser. Mäts i kilo per invånare och år.

Utifrån plockanalyserna och insamlade mängder restavfall kan vi se att ungefär 6900 ton plast
gick till förbränning 2021. Detta motsvarar ungefär 22 000 ton CO2-e.
Det är svårt att dra slutsatser kommunvis eftersom de som har liknande insamlingssätt både har
ökat och minskat. Vi kan däremot se en minskning av plast i restavfallet på ett NSR värde och
det kan visa att medvetenheten kring engångsplast och annan plast sprider sig till våra invånare.
Även om mängden plast minskar i restavfallet behöver vi minska snabbare för att nå målet.
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Effektmål 1:1:5 - Miljönär
Öka antalet miljönär-märkta verksamheter med 15 procent till 2024 jämfört med 2017.

Figur 5 Antal miljönär -märkta verksamheter i regionen.

Miljönär-vänlig är en märkning som vill uppmuntra till hållbarare konsumtion i Sverige.
Märkningen uppmärksammar verksamheter som gör det möjligt för allmänheten att laga, låna
och återanvända sina prylar istället för att köpa nytt. Märkningen Miljönär-vänlig är framtagen
av Avfall Sverige i samarbete med Sveriges kommuner.
Arbetet med miljönär-märkta verksamheter har varit pausat under pandemin.
Några verksamheter har upphört och därför har antalet miljönärer sjunkit från 60 st år 2020
till 57 st år 2021.
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Effektmål 1:2:1 - Avfall från verksamheter
Regionen ska verka för att mängden avfall från verksamheter ska minska.
Det finns idag ingen samlad statistik om verksamheternas avfall och därför är det svårt att dra
slutsatser om det skett en minskning. För att nå högre i avfallshierarkin är det dock av stor
betydelse att samverka på bred front, exempelvis med verksamheterna själva, tillsynsmyndigheter samt övriga aktörer i hela kedjan. Detta sker bland annat genom en temagrupp med fokus
på tillsyn, där erfarenheter, rutiner och arbetssätt utbyts och diskuteras.
Effektmål 1:2:2 - Bygg- och rivningsavfall
3 % av det material som lämnas på återvinningscentralen som inte är hushållsavfall4 ska gå till återanvändning
till 2024.
År 2021 återanvändes 16 %. Detta effektmål berör bygg-och rivningsavfall samt jord och sand.
När målet beslutades var det dock oklart om hanteringen av jord och sand räknades som återanvändning varför dessa materialslag inte räknades in i målet från början. Efter diskussion med
Avfall Sverige har det dock klargjorts att hanteringen av jord och sand på återvinningscentralerna räknas som återanvändning och därför också ska räknas in i detta mål.
På återvinningscentralerna i Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm finns Återbygget,
en plats där besökarna kan ställa överblivet byggmaterial på som är fritt för andra besökare att
ta av. Det har uppskattats att nästan 294 ton byggmaterial har återanvänds istället för materialåtervunnits eller gått till energiåtervinning. Motsvarande siffra för år 2020 var ca 60 ton.
Ökningen beror på att Återbygget startade upp även i Helsingborg och Ängelholm under 2021
samt att Återbygget blivit mer känt hos allmänheten.

”Hushållsavfall” är en term som upphörde 1 augusti 2020 och istället ersattes med ”Kommunalt avfall”, vilken till viss del har
en annan omfattning än den tidigare termen.

4
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Målområde 2 - Från avfall till resurs
Målområdet från avfall till resurs syftar till att det avfall som uppstår ska tas
hand om på rätt sätt för att kunna ta vara på resurserna. Här följer vi upp
hur restavfallet förändras, sammansättningen av det och hur mycket av det
material som samlas in för återvinning faktiskt återvinns.

Effektmål och resultat för hela NSR-regionen
2:1:1 Mängden restavfall per invånare ska
minska med 42 % till 2024 jämfört med
2017.

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

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

2:1:6 100 % av externslammet som samlas
in från små avloppsanläggningar behandlas
med mest lämplig teknik för att främja miljönytta till 2024.

2:1:3 Mängden farligt avfall och elavfall i
restavfallet ska vara 0 % 2024.
2:2:1 50 % av de schaktmassorna, som NSR
hanterar, renas i den grad att de ska
återanvändas eller återvinnas i konstruktions- eller anläggningsändamål till 2024.
2:1:4 Mängden textilier i restavfallet ska
minska med 40 % till 2024 jämfört med
2018.
2:2:2 Regionen ska verka för att andelen
utsorterat avfall från verksamheter ska öka
till 2024.
2:2:3 Regionen ska verka för att verksamheters farliga avfall ska sorteras ut och
omhändertas på bästa sätt.
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Kommunspecifika resultat
Effektmål 2:1:1 – Restavfall
Mängden restavfall per invånare ska minska med 42 procent till 2024 jämfört med 2017.

Figur 6 Mängd insamlad restavfallsmängd per invånare och år. Mäts i kilo per invånare och år.

De totala mängderna restavfall ligger på samma nivå som för år 2020. Av de 6 kommunerna så
är det bara Bjuv och Höganäs som minskat sina restavfallsmängder.
I Höganäs har restavfallsmängderna minskat med 6 kg per invånare och år. Samtidigt har
insamlade mängder matavfall ökat även 2021, nu med 3 kg per invånare och år, vilket kan
tyda på att Höganäsborna blir bättre och bättre på att sortera ut matavfall från restavfallet.
Vi kan också se i abonnemangsstatistiken att ca 130 fler hushåll valt att sortera ut sitt matavfall
jämfört med år 2020. I Höganäs är det frivilligt att samla in matavfall men trots detta har en stor
andel valt att sortera ut det. Det har även pågått ett omfattande rådgivararbete och samarbete
med kommunen angående sortering på allmänna platser vilket kan bidragit till att restavfallsmängderna minskat. I Båstad har det skett en viss uppgång i restavfallsmängder jämfört med
2020, vilket kan bero på att restriktionerna släppte under sommarhalvåret och att vissa event
därmed kom igång. Samtidigt som restavfallet ökat kan vi också se att matavfallet minskat vilket
kan tyda på att mer mat slängs i restavfallet. Detta bekräftas också av de plockanalyser som
gjorts.
I både Helsingborg och Ängelholm mängderna restavfall och matavfall ökat något jämfört
med 2020.
Åstorp har större restavfallsmängder 2021 än 2017. Utifrån plockanalyserna ser vi att en stor del
matavfall hamnar i restavfallet, särskilt från flerfamiljsfastigheter där enbart 27% av matavfallet
sorteras ut.
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Sammansättning restavfall

Figur 1 Sammansättning av restavfallet hos flerfamiljshus
i NSR-regionen

Figur 2 Sammansättning av restavfallet hos villor och fritidshus
i NSR-regionen

Av de nästan 28 000 ton restavfall som samlas in från flerfamiljsfastigheter, villor och fritidshus utgör ca 18 000 ton sådant som kunde ha sorterats ut och endast ca 10 000 ton sådant som
verkligen är restavfall. Det innebär att vi skickar 18 000 ton material till förbränning som hade
kunnat materialåtervinnas så att resurserna hade tagits tillvara.

”Här finns förutsättningar att minska restavfallet med cirka
18 000 ton om året om bara alla gjort rätt”
Vi kan även utifrån plockanalyserna se att vi har möjlighet att öka utsorteringen av matavfall.
I plockanalyserna räknar man ut källsorteringsgraden på matavfall. Det innebär att man tittar på
hur många procent av matavfallet som faktiskt sorteras ut, resterande hamnar i restavfallet.
Ju högre procent desto mer matavfall sorteras ut.
Regeringen har beslutat om ett nytt etappmål som innebär att minst 75 % av matavfallet ska
samlas in och behandlas biologiskt så att växtnäring och biogas tas till vara till 2023.
Detta innebär att vi måste arbeta med att öka utsorteringen av matavfall samt renheten på det,
i synnerhet hos flerfamiljsfastigheter.

Kommun

2020
Flerfamiljshus
Villor/ fritid

2021
Flerfamiljshus
Villor/ fritid

Bjuv

50 %

77 %

34 %

77 %

Båstad

44 %

80 %

37 %

72 %

Helsingborg

44 %

73 %

41 %

79 %

Höganäs

52 %

58 %

58 %

59 %

Åstorp
Ängelholm

44 %
50 %

70 %
69 %

27 %
34 %

72 %
70 %

Tabell 2 Källsorteringsgraden av matavfall hos flerfamiljsfastigheter, villa- och fritidshushåll.
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Fördelningen av restavfall
Fördelningen av restavfallet görs genom invägda mängder och plockanalyser vilket inte ger en
exakt fördelning men dock en fingervisning om var restavfallet uppstår. 2020 kom 40 procent
av allt restavfall från verksamheter, 2021 är motsvarande siffra 37 procent. Avfall från verksamheter avser det avfallet som räknas som ett kommunalt avfall. Det vill säga det som till sin art
och sammansättning liknar det avfall som uppstår i hushållen. Till exempel avfall från äldrevård,
skolor, campingar och restauranger. Under 2021 samlades det in 44 999 ton restavfall från alla
kommuner.
Under pandemin har vi märkt att bland annat restauranger har minskat ner sina abonnemang
Vi kan se en ökning av avfallet som kommer från flerfamiljsfastigheter vilket kan härledas till
pandemin.

År
2018
2019
2020
2021

Mängd
insamlat
restavfall
44 354 ton
43 595 ton
43 694 ton
43 999 ton

Figur 7 Fördelning av det restavfall vi hämtar fastighetsnära samt mängd restavfall som har körts till förbränning.
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Effektmål 2:1:2 - Återvinningsgrad
Återvinningsgraden av insamlat matavfall, förpackningar och tidningar ska öka till 2024 jämfört med 2017.

Figur 9 Andelen material som faktiskt blir återvunnet.

Återvinningsgraden av förpackningar tillverkade av plast och papper är på samma nivå som år
2020, dvs 82%. Målet räknas ut utifrån insamlade mängder, renheten i det som samlas in samt
hur mycket av det som skickas iväg som faktiskt blir återvunnet. De olika återvinningsaktörerna
har en generell siffra på hur mycket av det som tas emot som faktiskt återvunnits och det är
därför inte en siffra som speglar exakt hur det ser ut i NSR-regionen.
Det vi dock vet är att de som har fastighetsnära insamling har en renare fraktion än snittet och
samlar även in mer återvinningsmaterial per invånare än de kommunerna utan fastighetsnära
insamling av förpackningar.
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Effektmål 2:1:3 – Farligt avfall och elavfall i restavfallet
Mängden farligt avfall och elavfall i restavfallet ska vara 0 procent 2024.

Figur 10 Mängd farligt avfall och elavfall i restavfallet utifrån plockanalyser och insamlade mängder. Mäts i procent

Farligt avfall och elavfall mäts utifrån plockanalyser och insamlade mängder restavfall. Eftersom
detta mäts utifrån plockanalyser är det en ögonblicksbild vilket gör att utfallen kan fluktuera.
När vi tittar på detta över tid ser vi att det ligger mellan 0,5–2 procent av restavfallet som är
farligt avfall och elavfall vilket kanske verkar som en liten del men farligheten i detta avfall gör
att vi måste få bort det från restavfallet samt att det blir stora totala mängder. Under 2021 fanns
det potentiellt över ca 250 ton farligt avfall inklusive elavfall i restavfallet som gick till förbränning.
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Effektmål 2:1:4 – Textil i restavfall
Mängden textilier i restavfallet ska minska med 40 procent till 2024 jämfört med 2018.

Figur 11 Mängd textil i restavfallet utifrån plockanalyser och insamlade mängder. Mäts i kg per invånare och år.

Även mängden textil mäts utifrån plockanalyser och insamlade restavfallsmängder.
Textil är ett sällanavfall i restavfallet vilket gör att det är svårt att dra slutsatser. Sällanavfall innebär att det inte kastas kontinuerligt utan hamnar i restavfallet efter till exempel en rensning
i garderoben och då blir mängderna stora. Skulle vi göra en plockanalys då kan resultatet bli
missvisande. Detta kan förklara den stora ökningen i bl.a. Höganäs och att mängden i Båstad
blev 0 kg/invånare och år.
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Effektmål 2:1:5 – Ej sorterbart
Mängden ej sorterbart från återvinningscentralerna ska minska med 30 procent per invånare till 2024 jämfört
med 2017.

Figur 12 Mängden ej sorterbart på återvinningscentralerna. Mäts i kilo per invånare och år.

Fraktionen ”ej sorterbart” på återvinningscentralerna har ökat marginellt om man tittar på
ett medelvärde för NSR-regionen. Tidigare år har det skett en felaktig fördelning som nu
korrigerats, vilket gör att mängderna ser ut att blivit högre i Höganäs 2021.
Den stora minskningen som skedde år 2019/2020 och som gjorde att effektmålet uppnåddes
berodde på kampanjen ”töm säcken”, vilken innebar att invånarna inte längre får lämna säckar
med blandat material.
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Effektmål 2:1:6 - Externslam
100 procent av externslammet som samlas in från små avloppsanläggningar behandlas med mest lämplig teknik
för att främja miljönytta till 2024.
Idag går 100 procent av det insamlade externslammet till reningsverken i kommunen för
behandling. I framtiden kommer detta inte vara möjligt när alla reningsverk blir revaqcertifierade. Inflöden från avloppen sker kontinuerligt och med jämn ström av både bra och
dåligt ämnen. När slammet från bland annat trekammarbrunnar kommer in är det väldigt
koncentrerat och skapar toppar av ämnena och detta ställer till det för revaq-certifieringen.
Vi måste i framtiden hitta en hållbar hantering av slam där vi kan ta vara på de bra ämnena
och fasa ut dåliga.
En förstudie kring hur externslammet kan hanteras genom att inte lämna det till reningsverken
genomfördes under 2021 och som lett till att ett verkligt projekt beräknas starta under 2022.
Effektmål 2.2.1 - Schaktmassor
50 procent av de schaktmassorna, som NSR hanterar, renas i den grad att de ska återanvändas eller återvinnas
i konstruktions- eller anläggningsändamål till 2024.
Schaktmassor som idag kommer in på återvinningsanläggningarna används som konstruktionsmaterial för att sluttäcka gamla deponier. Efterhand som deponierna har sluttäckts minskar
behovet av massor vilket gör att vi måste hitta reningsmetoder och andra användningsområden
för de schaktmassor som kommer in till NSR. NSR har börjat titta på masshantering i form
av lagring, sortering och återanvändning av massor.
Under 2021 har 100 procent av schaktmassorna återanvänts till att sluttäcka gamla deponier.
När deponierna är sluttäckta måste vi hittat ett sätt att rena massorna för att inte samla dem
på hög.
Effektmål 2.2.2 och 2.2.3 – Avfall från verksamheter
Regionen ska verka för att andelen utsorterat avfall från verksamheter ska öka till 2024.
Regionen ska verka för att verksamheters farliga avfall ska sorteras ut och omhändertas på bästa sätt.
Det finns idag ingen samlad statistik om verksamheternas avfall och därför är det svårt att dra
slutsatser om det skett en minskning. För att nå högre i avfallshierarkin är det dock av stor betydelse att samverka på bred front, exempelvis med verksamheterna själva, tillsynsmyndigheter
samt övriga aktörer i hela kedjan. Detta sker bland annat genom en temagrupp med fokus på
tillsyn, där erfarenheter, rutiner och arbetssätt utbyts och diskuteras.
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Målområde 3 - Förebygga och begränsa
nedskräpning
Nedskräpning innebär att föremål slängs eller lämnas på platser som
allmänheten har tillträde till. Nedskräpning sker på mark, i vatten,
på stränder och längs med vägar och påverkar miljön genom läckage
av farliga ämnen som skadar både djur och människor. Enligt Håll
Sverige Rent är nedskräpning ett växande problem som kan leda till
miljöer som upplevs otrygga. Även dumpning är en sorts nedskräpning.

Effektmål och resultat för hela NSR-regionen
3:1 Nedskräpningen i regionen ska minska
till 2024 från 2019.

3:2 Nedskräpning i regionen ska förebyggas
genom att öka medvetenheten om nedskräpningens konsekvenser hos kommuninvånarna.
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Kommunspecifika resultat
Effektmål 3:1 och 3.2 – Faktisk och upplevd nedskräpning
Nedskräpningen i regionen ska minska till 2024 från 2017 och nedskräpningen i regionen ska förebyggas
genom att öka medvetenheten om nedskräpningens konsekvenser hos kommuninvånarna
Både antalet nedskräpningsärenden och den upplevda nedskräpningen i respektive kommun
följs upp i detta målområde. Viktigt att poängtera är att dessa nedskräpningsärenden inte kan
jämföras med varandra utan enbart är till för att följa förändringen i den enskilda kommunen.
Helsingborg deltog i en nationell kartläggning kring nedskräpning år 2020, vilket innebar att det
inte gick att få fram information om enbart Helsingborgsvärdet. År 2018 och 2019 mätte Helsingborg nedskräpningen via ”Håll Sverige Rent skräpmätning”.
Kommun
Bjuv

2018

Båstad
Helsingborg
Höganäs

2019
84

2020
26

2021
76

21

20

5

-

4193

115+10

14

9,13 antal
11,27 antal
skräpföremål per skräpföremål per
10m3
10m3
3

Åstorp

300

30

42

Ängelholm

90

95-100

95

Tabell 3 Antal nedskräpningsärenden

I detta målområde undersöker vi även hur nedskräpad kommuninvånarna upplever sin kommun
och året som vi utgår ifrån är 2018. Då ansåg 27 % av regionen att deras kommun var nedskräpad. 2021 var denna siffra 30%. Den upplevda nedskräpningen mäts via kundundersökningen
som NSR gör årligen.
Kommun
Bjuv

2018
35 %

2019
41 %

2020
39 %

2021
43 %

Båstad

8%

13 %

9%

11 %

Helsingborg

32 %

36 %

37 %

38 %

Höganäs

13 %

9%

9%

11 %

Åstorp

25 %

27 %

26 %

33 %

Ängelholm

13 %

17 %

11 %

13 %

Tabell 4 Andel av invånarna som anser att deras kommun är nedskräpad

Bjuv är den kommun som upplevs som mest nedskräpad medan Båstad och Höganäs är de
kommuner som upplevs som minst nedskräpade. I samtliga kommuner har andelen som
upplever kommunen som nedskräpad ökat jämfört med år 2020.
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Målområde 4 - Människa och miljö i fokus
Detta målområde syftar till att minska belastningen på miljön samt att kunderna i regionen ska vara nöjda med avfallshanteringen.

Effektmål och resultat för hela NSR-regionen
4:1 Den totala klimatpåverkan från avfallshanteringen i regionen ska minska till 2024 från 2019.
4:1 Den totala klimatpåverkan från avfallshanteringen i regionen ska minska till 2024
från 2019.

4:1:1 Fordonen som används av NSR eller
på uppdrag av NSR vid transport av avfallet
från källa till återvinning ska vara 100 %
fossilbränslefria.
Målet är till stor del uppnått då alla sopbilar
som samlar in kärl, slambilar samt besöksbussarna kör på fossilfria bränslen.

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

Ägardirektivet ändrades 2020 vilket innebar att det inte
längre finns något mål fastställt mer än att utvecklingen
ska följas.

5

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

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

4:2 Utvecklingen av den genomsnittliga
avfallskostnaden per invånare ska redovisas5

4:3 Utvecklingen av Nöjd Kund Index
(NKI) ska redovisas6

6

Se fotnot nr 5
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Kommunspecifika resultat
Effektmål 4:1:1 - Fossilbränslefria fordon
Fordonen som används av NSR eller på uppdrag av NSR vid transport av avfallet från källa till återvinning
ska vara 100 % fossilbränslefria
Alla insamlingsfordon som används vid hämtning av kommunalt avfall i kärl, vid fastighetsnära
insamling och slamtömning har kört på 100 procent fossilbränslefritt drivmedel under 2021.
Detta gäller även NSRs tjänstebilar. Från och med 1 januari 2021 är även merparten av alla fordon inne på anläggningen i Helsingborg fossilbränslefria. Ett fåtal transporter drivs fortfarande
med fossila bränslen.
4:1:2 - Schaktmassor
NSR ska upprätta fler platser i regionen för mellanlagring av schaktmassor för att minska transporterna.
2021 fanns det 2 platser upprättade för mellanlagring av schaktmassor, vilket är 1 mer än när
målet fastställdes. Platserna för mellanlagring av schaktmassor finns på Filbornaanläggningen i
Helsingborg och på återvinningscentralen i Höganäs kommun.
4:1:3 - Uttag av metan
Uttaget av metangas från Filbornadeponin i Helsingborg ska öka till 2024 jämfört med 2017.
Uttaget av metan uppgick till 5,6 GWh under 2021, vilket är mindre än tidigare år. När organiskt
avfall bryts ned bildas metan, en mycket starkväxthusgas (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 metan. Produktionen av metan
minskar hela tiden i deponierna vilket 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 har fortsatt utveckling och kartläggning av deponigassystemet genomförts i syfte att
säkerställa uttaget av de minskande mängderna. En ny deponigasmotor har också handlats upp,
denna kommer att installeras under 2022.
Även vid kompostering av trädgårdsavfall uppstår metangas och för att minska dessa utsläpp
samt skapa kolsänkor med hjälp av biokol, togs det första spadtaget till den nya biokolsanläggningen i december 2021.
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4:1:4 - Tillverkning och avsättning av biogas
Tillverkning och avsättning av biogas ska öka till 2024.
Målet kan anses vara uppfyllt då tillverkning och avsättning fördubblats sedan 2017 då startvärdet var 6 120 000 Nm3. Under 2021 har förbehandlingen för matavfall kompletterats med
ett extra reningssteg i syfte att öka avskiljningen av synliga föroreningar i producerat biogödsel.
Reningssteget förväntas också minska slitage på utrustning samt behovet att tanktömningar. Det
kolfilter som tidigare ersatte biofiltret har under 2021 kompletterats med en ozongenerator i
syfte att ytterligare minska risken för luktspridning.
Effektmål 4:2 - Årlig avfallskostnad
Utvecklingen av den genomsnittliga avfallskostnaden per invånare ska redovisas.

Figur 16 Genomsnittlig avfallskostnad per invånare

Den årliga genomsnittliga avfallskostnaden är ett nyckeltal som ska följas upp enligt bolagets
ägardirektiv.
NSR har sedan många år arbetat med olika åtgärder för att nå ägardirektivets tidigare mål om att
halvera kostnaderna för avfallsabonnemangen fram till 2020.
Det finns flera yttre faktorer som påverkar kostnaderna för avfallshanteringen,
några exempel är:
• Riksdagen har beslutat införa en förbränningsskatt för det avfall som energiåtervinns.
• Producentansvaret för bostadsnära insamling av tidningar och förpackningar har skjutits
på framtiden.
• Intäkterna från försäljning av producentansvarsmaterial (tidningar och förpackningar) har
sjunkit kraftig och gått från intäkt till kostnad.
• Insamlingskostnaderna har indexjusterats uppåt.
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Effektmål 4:3 - Nöjd Kund Index (NKI)
Utvecklingen av Nöjd Kund Index (NKI) ska redovisas .

Bjuv

2017
4,4

2018
4,4

2019
4,3

2020
4,2

2021
4,3

Båstad

4,2

4,4

4,4

4,4

4,4

Helsingborg

4,3

4,5

4,4

4,4

4,4

Höganäs

-

4,5

4,5

4,5

4,4

Åstorp

4,3

4,3

4,3

4,4

4,2

Ängelholm

4,2

4,5

4,4

4,3

4,3

NSR

4,3

4,4

4,4

4,4

4,3

Tabell 5 Nöjdkundindex för 2017-2021

År 2021 är fjärde året som nöjdkundhetsenkäten genomförts digitalt. Det har visat sig vara ett
bra sätt att få fler yngre invånare att svara på enkäten. Totalt antal svar var 1282 st.
NSR:s kunder är överlag mycket nöjda. Ett NKI-värde på 4,3 på en femgradig skala är att betrakta som mycket högt. Nöjdheten är även hög när det gäller de allra flesta frågor i undersökningen. NKI-värdet är dock något lägre i årets mätning än tidigare år. De flesta skillnader mellan
årets undersökning och föregående år är av mindre karaktär.
Det NKI-värde som förändrats mest i årets undersökning i jämförelse med föregående mätning
är frågan ”Hur nöjd är du med det bemötande och engagemang som du möts av hos kundservice?”. Den har gått från 4,3 år 2020 till 4,1 år 2021. I denna fråga är det framförallt Åstorp kommun som har minskat i nöjdhet, men även Helsingborg kommun har haft en liknande minskning
i nöjdheten.
En ny fråga ställdes i årets undersökning, gällande huruvida hushållet har haft mer avfall under
pandemin än innan. Den kommun som har störst andel respondenter som svarar att avfallet har
ökat är Helsingborg (19 %). Den kommun vars avfall har ökat i minst utsträckning är
Bjuv (13 %)
Det vi har fått fram genom kundundersökningen är att boende i flerfamiljsfastigheter inte anser
att de får tillräckligt med information om sortering från fastighetsägaren. Förtroendet för att vi
hanterar avfallet på rätt sätt är i 2021 års undersökning 69 %, mot 72 % föregående år.
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Det här gjorde vi under 2021
Trots att pandemirestriktioner ibland gjort att vissa aktiviteter bromsats eller fått genomföras
annorlunda än planerat så har arbetet med att förebygga avfall och ta hand om våra resurser
fortlöpt i regionen.
• Samtliga vårdboenden som var med i vårdprojektet 2020/2021 har tagit fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet. Som ett resultat av projektet har NSR tagit fram en folder
som stöd för hur man enkelt kan arbeta vidare med avfallsminimering inom vården. Detta
arbete har blivit uppmärksammat utanför regionen och materialet har efterfrågats av andra
kommuner/bolag som vill arbeta på liknande sätt.
• Arbete med beteendeförändring hos våra invånare genom Minimeringsmästarna där invånarna utmanas i att minska sina avfallsmängder under 1 år. Detta kommer under 20212022 vara en Sverigekamp.
• I Höganäs har samarbetet med Bintel och Höganäshem varit framgångsrikt, där test med
nivåvakter som monterats på avfallskärlen inneburit en 50% minskning av restavfallet i ett
av testsoprummen.
• Vi lanserade en avfallsskola för i första hand fastighetsskötare med syfte att förbättra avfallshanteringen i flerbostadsfastigheter.
• MÅNA – ”Mobil Återvinning Nära Användaren” har under året testats och utvärderats. Detta ger Bjäreborna möjlighet att lämna farligt avfall, elavfall och mindre mängder
grovavfall närmare hemmet.

Det här ska vi fokusera på 2022.
Mängderna avfall är fortfarande för höga och vi har en bit kvar för att nå de mål som är uppsatta. För att nå målen behöver vi lägga ännu mer fokus på aktiviteter som gör större skillnad och
där vi kan samverka på bred front för att nå bättre resultat. NSR har under året tagit fram en
ny affärsplan där fokusområden är restavfall, matavfall, plastavfall, masshantering samt trä-och
trädgårdsavfall. Dessa områden kommer att vara vägledande när vi prioriterar vad vi ska fokusera vår gemensamma kraft på.
Nedan är exempel på aktiviteter som vi kommer att ha fokus på under det kommande året.
Fler exempel listas i bilaga 3.
• Arbeta med att öka renheten på det matavfall som kommer in.
• På våra återvinnigscentraler kommer det vara fortsatt fokus på återbruk och hitta nya flöden och samarbetspartners för att lyfta avfallet högre upp i avfallstrappan.
• Utveckla nya tjänster och strategier som lotsar våra kunder till nya beteenden för ökat återbruk och bättre utsortering.
• Fortsätta arbeta tillsammans med restauranger och storkök för att minska matsvinnet och
få bättre utsortering av olika avfallsfraktioner.
• Driftsättning av biokolsanläggningen.
• Utveckling av kompetenscenter för biokol.
• Planera och delta med aktiviteter under H22, en internationell stadsmässa i Helsingborg
med fokus på innovation.
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Sammanställning kommunvis
Invånare

Bjuv
15429

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

Grovavfall FNI

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

Summa Grovavfall

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

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

Förpackningar och tidningar

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

NSR

15400

15579

14796

14948

15128

17275

17486

143304

145415

147734

152577

152802

26193

26566

26942

27438

27825

15828

15987

15940

15985

16199

41786

42131

42476

43585

44148

257336

260548

263935

272260

274039

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

2021

113,02
28,59
32,87
76,60

2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2019

2020

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

2021

138,44
0,3
64,5
63,4

2017

2018

2019

2020

2021

270,0

248,5

243,1

255,5

251,1

332,2

344,0

321,2

298,3 310,1

289,6

269,8

268,5

264,8

267,0

304,1

285,8

289,5

288,2 287,7

261,4

246,6

258,5

249,5 266,9

274,9

260,9

265,1

260,5

266,6

288,2

270,1

271,0

267,2

270,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

1,7

3,8

1,5

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

1,0

2,2

0,8

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,4

8,7

6,2

7,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,1

4,9

3,5

3,9

0,1

0,5

0,48

0,9

1,2

0,9

0,9

0,1

0,2

0,4

0,3

0,5

0,6

0,7

0,7

0,0

0,10

0,1

0,2

0,3

0,3

0,2

0,0

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

2,38

6,7

3,5

0,0

1,0

5,9

2,9

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

2,8

2,8

2,8

1,7
1,2

1,63

2,8

2,8

2,8

3,4

272,8

251,3

245,9

181,4

178,4

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

91,6

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

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

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

7,5

5,9
3,2

3,4

4,59

4,5

3,4

7,5

10,2

258,9

255,7

336,7

347,4

170,5

184,5

179,1

274,9

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

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

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

20,16
3,38
22,73
12,70
21,44

92,9

85,3

81,1

80,4

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

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

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

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

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

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

2,6

6,0

8,9

8,2

7,8

0,3
9,2

0,3
9,0

4,5

3,8

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

13,9

13,2

9,6

9,1

1,8

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

147,3
0,3
86,6
75,9

3,4

0,2

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

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

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

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

174,4
0,6
47,1
45,0

3,7

3,2

3,0
0,7

0,8

11,5

3,8

3,7

3,2

4,8

328,6

308,4 321,6

302,8

284,0

281,7

271,8

259,3

236,8 245,8

255,9

245,8

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

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

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

35,1
4,3
32,7
16,4
23,4

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

129,2

136,3

116,5

106,0 111,9

87,3

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

4,96

5,82

7,00

0,4
20,1

0,5
16,9

7,4

6,9

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

0,2

0,6

278,1

273,5

304,1

286,0

239,2

235,1

228,5

233,9

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

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

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

23,8
2,6
24,2
11,8
17,5

86,8

83,3

78,7

80,0

0,00
2,0
1,0
1,0
0,0

1,6

2,8

4,3

4,1

4,0

0,2
6,3

0,2
6,7

3,4

3,3

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

1,0

1,0

3,9

3,4

3,2

289,8

288,8 287,9

264,1

250,4

225,2

220,9

220,8 217,8

200,2

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

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

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

108,9

108,9

105,5

22,3

7,1

8,1

14,0

10,6

7,1

8,0

4,2

4,5

10,6

6,3

0,0
1,4
15,0

14,9

7,0

0,0
0,00
16,0

7,7

3,0

0,0
3,0
11,0

10,6

252,7 269,3

278,2

264,2

267,6

200,1 200,0

201,9 204,3

213,3 209,6

266,9

274,5

296,7

279,2

279,6

276,2

276,3

205,3

206,8

211,1

239,9

232,5

226,6

223,9

220,9

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

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

27,0
2,6
24,9
12,9
19,4

109,9 112,7

76,6

66,6

68,9

70,8

67,5

101,4

98,0

93,8

82,1

81,2

93,8

92,2

88,4

83,1

86,8

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

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

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

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

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

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

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

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

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,05

0,05

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

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

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

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

3,3

4,8

7,5

6,1

5,0

0,3
12,7

0,2
11,4

6,4

5,9

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

1,4
1,9

3,0
0,0
0,0
19,0
0,0
6,0
2,0

21,2

28,5

29,0

19,4

19,3

9,8

10,7

10,0

12,1

11,1

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

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

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

3,2

5,1

7,2

7,7

9,0

0,5
14,2

0,5
13,6

4,7

4,9

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

2,0

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

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

17,9

25,7

22,0

19,4

21,7

9,8

9,6

10,5

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

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

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

7,0

0,0
1,0
26,0

10,9

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

2,1

3,5

5,4

5,9

5,6

0,3
9,7

0,3
9,6

4,3

4,1

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

1,4

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

2,0
0,0
0,0
16,0
0,0
5,0
2,0

21,6

27,7

26,0

14,3

15,6

10,1

9,5

10,0

0,0
0,0
22,0

9,2

9,1

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

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

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

2,0
0,0
0,0
11,0
0,0
5,0
1,0

15,1

20,6

20,0

6,5

6,6

6,0

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

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

23,2

12,4

11,2

13,5

39,0

35,4

42,1

24,8

22,6

26,6

25,6

23,0

24,3

19,2

17,5

19,7

18,7

16,0

12,4

11,3

13,5

14,9

14,0

39,0

35,5

42,1

46,4

40,0

24,8

22,6

26,6

30,2

27,0

25,6

23,0

24,3

25,2

22,0

19,2

17,6

19,7

21,1

19,0

44,7

44,1

36,6

33,8

32,1

75,3

70,6

51,1

29,2

27,4

22,0

21,9

20,0

25,6

24,4

64,7

63,4

66,6

45,3

52,1

65,7

65,5

42,9

46,2

45,4

51,8

52,5

53,3

39,4

36,7

44,9

43,9

41,0

31,7

31,1

2,9
88,9
450,7
344,2

2,7
90,6
428,8
340,3

2,1
84,6
406,9
315,5

2,4
92,6
424,5
332,0
Bjuv
9,5%

2,1
84,8
413,1
320,0

4,1
154,3
618,5
526,5

4,0
147,2
627,8
521,6

3,6
113,3
553,5
461,0

2,8
2,0
84,4 78,4
493,1 504,9
402,8 414,0
Båstad
8,7%

1,4
55,1
443,6
384,3

1,5
57,0
425,0
375,5

1,5
55,0
415,7
359,7

1,8
1,0
67,4
64,0
420,2
413,0
362,3
354,0
Helsingborg
6,6%

2,7
139,6
549,8
440,6

2,8
137,7
529,5
433,2

2,8
148,1
537,8
426,8

3,7
3,0
140,9 140,1
533,2 534,7
418,9 424,5
Höganäs
3,9%

3,1
128,3
465,7
377,1

2,6
125,9
438,1
365,2

2,6
107,3
430,6
342,1

2,9
3,0
120,7 109,4
438,2 441,3
357,2 349,3
Åstorp
5,6%

3,0
114,0
490,3
399,9

2,8
115,7
472,8
395,2

3,0
119,5
473,8
387,2

3,0
106,7
453,4
367,5

2,1
91,9
480,3
404,3

2,1
91,9
459,8
395,6

2,1
89,8
452,4
379,7

2,4
88,4
441,8
368,5

3,0
84,6
442,2
366,0

1,2
1,6
0,0

1,2
1,5
0,0

1,2
0,8
0,0

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

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

2,7
1,4
0,0

2,6
1,4
0,0

1,8
1,7
0,1

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

2,0
0,0
0,0
0,0

1,0
0,4
0,0

1,0
0,4
0,0

1,1
0,4
0,0

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

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

1,4
1,2
0,1

Bilaga 1

1,6
1,2
0,0

1,6
1,1
0,0

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

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

2,3
1,2
45,2
16,9
2,0
1,0
0,0

8,9
1,2
36,8
18,6
1,6
1,0
0,0

2,3
1,4
19,1
20,1
1,6
1,0
0,0

10,5
1,5
10,2
24,0
1,9
0,9
0,0
0,1

11,6
1,3
9,4
23,1
2,0
1,0
0,0
0,0

17,7
1,6
15,9
16,6
2,0
0,9
0,0

15,3
1,4
17,2
18,7
1,9
0,9
0,0

16,1
1,7
15,8
19,7
2,2
0,8
0,0

7,8
1,4
10,2
20,1
2,7
0,9
0,0
0,1

3,7
113,2
454,4
369,1
Ängelholm
8,5%

8,1
1,2
8,5
18,9
3,0
1,0
0,0
0,0

9,7
1,0
20,2
14,0
1,4
0,7
0,0

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

0,0

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

23,2

11,3
1,4
15,0
24,4

0,0

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

30,6

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

0,0

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

1,6

30,6

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

0,0

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

1,6

30,2

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

0,0

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

30,2

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

0,0

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

2,1

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

16,4

4,8
1,0
6,7
12,0

0,0

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

2,6

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

0,8

18,1

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

0,0

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

16,0

7,3
0,7
12,0

0,0

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

1,7

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

16,0

8,5
0,7
12,7

0,0
0,0
40,0

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

1,8

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

1,2

13,2

8,9
0,6
12,6

0,0

4,9

15,6

6,0
0,9
6,4
14,1

0,0

4,3

15,2

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

0,0

3,0

15,2

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

0,0

3,2

0,0
1,0
20,0

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

0,1

1,0

3,3

0,0
0,0
25,1

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

0,0

261,9

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

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

0,9

7,9

0,1
0,4
29,7

8,0
1,3
8,1
14,6

0,0

6,4

0,0
0,2
46,2

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

0,0

2,5

0,0
1,6
13,3

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

0,0

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

3,3

0,0
0,02
18,7

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

0,0

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

1,1

3,2

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

4,8

19,9

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

2,5

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

5,3

15,0

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

3,0

23,7
2,8
22,3
13,1
19,3

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

16,5

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

3,2

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

0,4
14,4

11,5

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

3,3

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

0,4
14,2

11,6

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

1,0

2,4

160,6
3,2
51,7
55,5

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

6,0

9,9

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

4,7

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

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

6,4

19,0

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

2,5

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

19,3
2,5
17,1
10,6
18,0

5,6

20,7

3,3

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

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

3,2

19,8

3,2

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

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

2,7

24,8

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

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

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

2,5

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

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

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

2,6

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

32,7
1,1
34,0
18,5
26,5

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

1,8

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

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

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

0,9

28,0

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

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

1,3

2,7

20,1

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

1,2

149,8
18,7
33,4
65,0

0,2

22,0

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

1,3

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

1,5

14,0

0,1
3,7
1,0
0,1
1,5

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

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

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

3,4

1,5
0,0
0,3
11,0
0,1
5,5
1,7

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

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

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

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

3,9

0,0
0,0
0.02
0,0
0,1

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

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

2,7

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

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

1,9

0,2

0,1

3,11

0,6

0,0

0,0

0,1

1,74

1,3

0,0

5,5

0,0
0,6

161,0
0,3
56,2
70,2

0,2

0,1

0,00
2,0
2,0
2,0
1,0

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

0,2

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

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

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

0,2

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

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

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

0,0

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

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

0,5

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

0,0
0,8
17,3

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

2,4

1,2

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

3,8

0,1
0,8

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

4,5

Återvinningscentral

Grov- och textilavfall till återbruk (%)

Ängelholm

2020

Miljöbod

Summa Återbruk
Böcker
Frityrfett
Kabelskrot
Metallskrot
Panta Mera
Wellpapp
Övrig Hårdplast
Summa Materialåtervinning Nya Produkter
Batterier max 3 kg
Diverse Elektronik
Kyl & frys
Ljuskällor & Lysrör
Vitvaror
Summa Materialåtervinning FA
Fallfrukt
Löv & Gräs
Ris & Grenar
Summa Materialåtervinning Trädgårdsavfall
Tapet & Gummi
Målarfärg vattenbaserad
Resårmöbler
Trä
Summa Energiåtervinning
Tryckimpregnerat Trä
Kemikalier (21,23,26,27)
Spillolja & Oljefilter (24 )
Trycksatta kärl (11)
Summa Energiåtervinning FA
Summa återvinningscentral
Summa totalt (kg/invånare och år)
Summa totalt (exkl. trädgård) (kg/invånare och år)

Åstorp

2019

Övrigt FA
Oljeavfall
Annat avfall
Blybatterier
Elektriska eller elektroniksa produkter
Summa miljöbod
Återbruk - Bygg och rivning
Återbruk - Hemtextil
Återbruk - Kyl & Frys, Vitvaror
Återbruk - Möbler & Prylar
Återbruk - Träpallar

Höganäs

2018

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

15715

Helsingborg

2017

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

15501

Båstad

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

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

1,4
0,7
0,0

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

NSR

6,8%

0,0
2,0
17,0
6,6
1,1
8,0
15,3
2,0
1,0
0,0
0,0

Regional avfallsplan 2020–2024

Bilaga 2:
Utfall aktiviteter 2021
A. Bjuvs kommun

s. 2

B. Båstads kommun

s. 7

C. Helsingborgs stad

s.12

D. Höganäs kommun

s. 18

E. Åstorps kommun

s. 23

F. Ängelholms kommun

s. 28

G. NSR

s. 33
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Bilaga 2A.
Utfall aktiviteter 2021
Bjuvs kommun

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

Aktivitet

2021

G
A. Minimera andelen engångsartiklar, ö Görs delvis, men följs inte upp.
exempelvis torkpapper och övergå till r
mikrodukar.
s

B. Utveckla material tillsammans
med NSR som skickas med godkända
bygglov för att öka utsorteringen av
bygg- och rivningsavfall.
C. Kostenheten fortsätter sitt arbete
med att minska matsvinnet. Genom
exempelvis matsvinnstävling i
skolorn, vågar för matsvinn i
verksamheterna, inköp av UV till
förråd.
D ( Ansvar Söderåsens miljöförbund,
NSR) ?

E. Övergripande ansvar:
Kommunstyrelsens förvaltning
-

F. Nätverka i tematräffar

Effektmål

Utfall

d
e Ev påbörjat, följs inte upp.
l
v
i
s
,
God effekt i arbetet, matsvinnet minskar.
m
e
n
f Oklart.
ö
l
j
s
i Följs inte upp.
n
t
e
u
p Tjänstemän medverkar i nätverksträffar.
p
.

G. Utbildningsinsatser på NSR

Ej genomfört.

H. Minska buller och avgaser på
skolor, förskolor, äldreboenden och
andra offentliga platser genom att
använda batteridrivna småmaskiner
och köra elbilar.

Andelen elbilar i kommunens
fordonsflotta ökar snabbt, inom ett par
år kan vi vara nära 100%. Småmaskiner
byts ut till eldrivna om möjligt vid utbyte.

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

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

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

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

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

1:2:2 3 procent av det material som lämnas
på återvinningscentralerna som inte är hushållsavfall ska gå till återanvändning till 2024.
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Målområde 2:
Från avfall
till resurs
Åtgärd
A. Bjuvs kommun arbetar för en ändamålsenlig sortering och för att öka
källsorteringen på offentliga platser.
B. Bjuvs kommun arbetar för en ändamålsenlig sortering och för att öka
källsorteringen i kommunala verksamheter.
C. Uppmuntra och påverka verksamheter
(t ex restauranger, butiker) att arbeta för
att öka utsorteringen av matavfall, fett,
förpackningar och tidningar.
D. Vid stora evenemang använda NSR:s
evenemangskitt med full sortering för
offentlig plats.

Effektmål

Aktivitet

2021

Utfall

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

Ej genomfört.

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

Ej genomfört.

C. NSR, Söderåsens miljöförbund

Oklart.

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

Evenemang inställda pga covid.

E. Implementering av
kemikaliehanteringssystem i
verksamheter

Oklart.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aktivitet

2021

Utfall

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

Ok.

B. Inventera gamla och utvärdera
nyinköpta papperskorgar och
hundlatriner på offentliga platser.
Nya färger inom Bjuvs
varumärkeskollektion har används

Gjordes 2020 till stor del, ingen
fortsättning 2021.

C. Vara med i Håll Sverige
Rent-kampanje,r ex
Skräpplockardagarna

Ej genomfört denna kampanj, men haft
tre dagars skräpplockning av ungdomar
på utvalda platser i de tre
kommundelarna.

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

Deltar i nätverket.

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

Till viss del genomfört.

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

Ej insatt fler resurser.

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

Ej dokumenterat kartlagt, men
kännedom finns om utsatta platser.

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

Ej genomfört.

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

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

Effektmål
4:1 Den totala miljöpåverkan från avfalls-

Aktivitet

2021

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

hanteringen i regionen ska minska till 2024
från 2017.

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

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

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

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

4:2 Den årliga avfallskostnaden per invånare
ska minska enligt ägardirektivets mål (450
kronor per invånare till 2020).
4:3 Nöjd Kund Index (NKI) för regionen
ska öka enligt ägardirektivets mål (4,4/5
till 2020).
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Utfall
Inga möten, men Planeringsavdelningen
har arbetat fram en rutin kring
schaktmassor med information från
NSVA, Naturvårdsverket och
Länsstyrelsen..

Ej startat än.

Bilaga 2B.
Utfall aktiviteter 2021
Båstads kommun

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

Aktivitet

2021

A. Hållbarhetsveckan 2021

Utfall
Hållbarhetsveckan genomfördes ej pga
pandemin.

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

B. Vårdprojekt

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

D. Matsvinnsprojekt i skolan

Under 2021 startades ett arbete där
man mäter matsvinnet i alla skolor. Alla
enheter mäter svinnet och via ett
datorsystem samlas informationen.

H. Deltar nätverken

Båstads kommun har deltagit i nätverken.

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

Se punkt D.

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

F. Båstads kommun arbetar för att fasa ut
produkter tillverkade av fossilbaserade plaster från kommunala verksamheter.

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

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

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

1:1:2 Matsvinnet i regionen ska minska

1:2:1 Regionen ska verka för att mängden

med 50 procent per invånare till 2024
jämfört med 2017.

avfall från verksamheter ska minska.

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

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

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

Aktivitet

2021

Utfall

A. Minimeringsmästarna

Genomförs under 2021-2022

B. Båstads kommun arbetar för en ändamålsenlig sortering och för att öka källsorteringen på offentliga platser.

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

Utförs i ordinare tillsyn av verksamheter

C. Båstads kommun arbetar för en ändamålsenlig sortering och för att öka källsorteringen i kommunala verksamheter.

D. Informerar vid tillsyn

Utförs

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

E. Utförs

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

F. Utförs

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

G. Införa rutin för detta

Har införts

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

Effektmål
2:1:1 Mängden restavfall per invånare ska

2:1:6 100 procent av externslammet som samlas

minska med 42 procent till 2024 jämfört med
2017.

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

2:1:2 Återvinningsgraden av insamlat mat

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

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

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

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

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

2:1:4 Mängden textilier i restavfallet ska

rat avfall från verksamheterna ska öka till 2024.

minska med 40 procent till 2024 jämfört med
2018.

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

2:1:5 Mängden ej sorterbart på återvin-

nas farliga avfall sorteras ut och omhändertas på
bästa sätt.

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

Aktivitet

2021

Utfall

A. Miljöavdelningen (startvärde 17)
Utför mätning

B. Temagruppen med NSR tar fram
gemensamt informationsmaterial för
nedskräpning

C. Använda informationsmaterial

D. Håll Sverige Rent, skräpplockar
dagar

Har genomförts

E. Deltar i nätverket

Representant från Teknik och Service
har deltagit i forum

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

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

10

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024 // BILAGA 2B // BÅSTADS KOMMUN

Målområde 4:
Människa och
miljö i fokus
Åtgärd

Aktivitet

2021

Utfall

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

A. Kommunikation genom
Miljöbokslut och under
Hållbarhetsveckan 2021

Har ej gjorts pga förändring av resurser

B. Båstads kommun deltar kontinuerligt på
möten kring schaktmassor i regionen.

B. Deltar

Forumet har pausats pga pandemin.

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

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

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

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

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

4:2 Den årliga avfallskostnaden per invånare
ska minska enligt ägardirektivets mål (450
kronor per invånare till 2020).
4:3 Nöjd Kund Index (NKI) för regionen
ska öka enligt ägardirektivets mål (4,4/5
till 2020).
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Bilaga 2C.
Utfall aktiviteter 2021
Helsingborgs stad

Det finns tre
lokala måldokument
som berör avfallsområdet
i Helsingborgs stad:
• Klimat- och energiplanen
• Livskvalitetsprogrammet
• Översiktsplanen
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Målområde 1
Förebygga
resursslöseri

Målområde 2
Från avfall
till resurs

Åtgärd
1. Helsingborgs stad ska underlätta cirkulära
flöden av elektronik, textilier, möbler och saker
för de som bor och verkar i Helsingborgs stad.
(1, 2)

Målområde 3
Förebygga och
begränsa nedskräpning

Aktivitet

Målområde 4
Människa och
miljö i fokus

2021

Berörda målområden
står inom parentes
efter aktuell åtgärd.

Utfall

Sprida idéer om byteshörnor och
bytesskåp på kommunala
arbetsplatser.

Flera förvaltningar har den här typen av
verksamhet och på miljösamordnarträffar
har idéer utbytts.

2. Koncernen ska uppmuntra och utbilda
invånare och verksamheter att minska konsumtion av varor och ställa om till mer cirkulär
konsumtion. (1, 2)

Utveckla en fritidsbank för begagnad
fritidsutrusning

Arbetet har kommit ganska långt men allt
har tyvärr avstannat eftersom den
ansvarige bytt arbetsuppgifter.

3. Koncernen ska samverka i forsknings- och
utvecklingsprojekt inom staden samt samarbeten med universitet för att bidra till ökad
resurshållning och cirkulära flöden. (1, 2)

Utveckla webbaserad
förmedlingssida för olika cirkulära
initiativ inom staden

4. Helsingborgs stad ska , inom ramen för H22,
öka kunskapen och intresset hos invånarna för
cirkulära lösningar, exempelvis för Vera Park
och Recolab. (1, 2)

Habiteum har kontinuerligt
verkstäder med fokus på återbruk
och minskad konsumtion av vatten
för skolelever och allmänhet.

5. Helsingborgs stad använder digitaliseringens möjligheter för att minska matsvinnet. (1)

Inom ramen för Recolabs verksamhet
för kommuninvånare, verkar vi för att
öka intresset för och kunskaperna om
cirkulära lösningar.

6. Helsingborgs stad ska uppmuntra, utbilda
och ge verktyg till verksamheter och invånare
så att de kan minska sitt matavfall. (1)

Samarbeta med
innovationsavdelningen på vård- och
omsorgsförvaltningen för att
uppmärksamma miljöinitiativ

7. Koncernen ska minska konsumtion av onödig plast och fasa ut fossilbaserad plast. (1)

Informera om hållbart firande i
samband med student och
skolavslutning (ballonger, konfetti,
enggångsmaterial)

8. Helsingborgs stad ska verka för att företag
och verksamheter minskar sitt avfall och skapar förutsättningar för cirkulära flöden av det
som uppstår. (1, 2)

Genomföra ett konkret projekt med
att tillföra biokol till åkerjord och
studera skördeutfallet.

9. Helsingborgs stad ska minska sitt verksamhetsavfall och skapa förutsättningar för
cirkulära flöden av det som uppstår. (1, 2)

Arbeta för utveckling av
klimatsmartare betongprodukter.

En gemensam digital tjänst med
arbetsnamnet Haffa har tagits fram.
Tanken är att alla medarbetare i
Helsingborgs stad ska enkelt kunna bidra
till en mer delningsbaserad ekonomi och
cirkulär användning av planetens resurser.
Löpande
arbete och ska
ska alla
därför
plockas
Genom webbappen
kunna
låna och
bort
från avfallsplanen.
dela med
sig av prylar, möbler, material
och teknik istället för att varje avdelning
köper nytt.
Vi har utgått från mobilen som första
plattform
och utvecklat
enSBF
webbapp
för
SBF-Projektgruppen
som
tidigare
att tjänsten
skaärvara
oberoende
av vilken
varit
en del av
upplöst
och Recolab
sorts telefon
har.
fungerar
somanvändaren
en egen verksamhet.
IFörvaltningschefen
tjänsten Haffa finnsärnu
möjlighet
dock
del i att:
*styrgruppen.
Logga in med AD-konto (som alla
anställda i Hbg Stad har)
VOF
harininte
återkopplat.
* Lägga
en annons
kopplat till en möbel
som kan återbrukas
* Generera en QR-kod till varje annons
* Skicka QR-koden till Återbruket som
skriver ut en etikett
* Scanna en QR-kod på en befintlig
En
mindre informationskampanj
möbel/objekt
genomfördes
på intranätet
* Se alla tillgängliga
möbler ioch
en lista och
mejlutskick
filtrera listangjordes direkt till de
kommunala
gymnasieskolorna.
* Se vart en möbel befinner sig på en karta
* Se i en egen profil vilka möbler/objekt
som
man har haffat har inte haft möjlighet
SBF-Förvaltningen
*att
Searbeta
statistik
pådenna
alla möbler
med
aktivitet. Delvis på
30 medarbetare
har varit
med och testat
grund
av att ansvarig
tjänsteperson
appen i sina egna
telefoner
pensionerade
sig under
året samt att
Pågående
syftar
att
biokol
justutvecklingsomgång
i åkermark är svårt för
SBFtillatt
kunna: utan berör snarare Mark och
påverka
SBF-Förvaltningen
till
att en
*exploateringsavdelningen
Lägga in ett objekthar
förbidragit
utlåning
och
på SLF.
miljöplatta
i betong
nu finns
generera QR-kod
tillsom
objektet
tillgänglig
på marknaden.
* Se vilka saker
som finns att låna
* Boka en pryl i en kalender
* Ställa en fråga till kollegan som lånar ut
(meddelandefunktion)
* Notis när någon vill låna en pryl som jag
lagt in
* Checklista för tillbehör till prylar baserat
på QR-kod
* Tillbakalämnat-funktion med incheckning
baserat på QR-kod
* Utcheckning av ett bokat föremål med
QR-kod
* Historik för objekten visualiseras
* Klimatavtryck per objekt

Begreppsförklaring:
Helsingborgs stad – åtgärden omfattar kommunens egna förvaltningar och verksamheter.
Koncernen – åtgärden omfattar även kommunala bolag.
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Åtgärd
10. Koncernen ska aktivt jobba med att förebygga uppkomsten av förorenade massor. (1, 2)

11. Koncernen ska planera bygg- och anläggningsprojekt så behovet av att flytta massor
minskar. (1)
12. Koncernen ska minska klimat- och resursanvändning vid byggskedet av egna fastigheter, vid rivning samt i byggmaterial. (1, 2)

Aktivitet

2021

Hitta avsättning för lokalproducerad
biokol inom ramen för stadens
markanläggning. Testa produkten i
olika entreprenader

Delta i programstyrelsen för
innovationsprogrammet RE:source
som fokuserar på att utveckla
cirklulära, resurseffektiva flöden.

Utfall
. SBF-Förvaltningen är i ett tidigt skede av
att ta fram en utredning som berör just
biokolets potentiella användningsområden
och effekterna (såväl miljömässiga som
ekonomiska) av sådan användning. Vi har
testat att använda biokol i växtbäddar.

Samla in och analysera data för att
minska matsvinn i kommunala storkök

Data samlas in månadsvis och analyseras
av måltidschef och av miljösamordnare.
Vid behov kontaktas de verksamheter som
avviker från uppsatta målvärden kring

13. Koncernen ska verka för ökad kunskap och
samverkan i återbruk av byggmaterial. (1)

Utbilda kökspersonal på vård- och
omsorgsförvaltningen i
avfallshantering och tekniker för att
minska matsvinnet

VOF har under 1,5 år haft en svinnovatör
anställd som jobbat med att minska
matsvinnet. Resultatet är ca xx% minskat
matsvinn. I december 2021 upphörde
tjänsten för svinnovatören och

14. Helsingborgs stad ska förbättra och
implementera fullständig källsortering i alla
kommunala verksamheter. (2)

Införa dagliga matsvinnsmätningar i
samtliga kommunala skolor och
förskolor samt utvalda vårdboende

15. Koncernen ska underlätta möjligheterna
för sortering på allmänna platser och i kommunala publika lokaler. (2)

Habiteum har kontinuerligt
verkstäder med olika grupper inom
både staden, för allmänheten och
skolelever med fokus på minskat
matsvinn.

För att underlätta införandet av den nya
rutinen med matsvinnsvägning togs en ny
HBG Learns utbildning fram med korta
instruktionsfilmer som dels förklarar hur
vägningen ska utföras och registreras, dels
syftar till att inspirera andra förskolor att
Habiteum
ochmed
fortsätter
börja väga har
ochgenomfört
arbeta aktivt
genomföra
så kallade
matsvinnet olika
pedagogiskt.
17matverkstäder.
personer har
genomfört utbildningen, 11 personer
håller på att slutföra utbildningen och 79
personer är anmälda att gå den. Enligt
statistiken är
det ett varierat
antalhar
Kulturförv
- Helsingborgs
museer
förskolor
registrerar sitt
tagit framsom
en inköpspolicy
för svinn
dagligen,
men som
mest
runt
förskolor
verksamheten.
I den
ligger
det26
stor
tyngd
som
kommit
igång
väga
och
på atthar
man
i första
handatt
ska
inhandla
registrera
sitt
svinn
mer
eller
mindre
begagnat, via exempelvis Återbruket, i de
regelbundet.
är 27
förskolor
fall man måsteDet
köpa
nytt.
Att laga som
och har
Arbetet
har
inte
kunnat
genomföras som
dels
någon
form
av
eget
livsmedelsinköp
reparera
lyfts
som
ett
på
grund av inte
pandemin,
dels
på
avsitt
att
fortfarande
väger ioch
registrerar
förstahandsalternativ
syfte
attgrund
minska
vård
och
omsorg
inte
haft
någon
svinn.
Det
är
ca.
22
förskolor
som
inte
gör
det avfall som genereras av
miljösamordnare
eller
annan
samordnare
några
egna inköp
(får all
matfrämst
skickad
till
verksamheten.
Detta
gäller
för
avfallsplanefrågor.
sig)
och intei heller
har kommit
igång att
inventarier
dess olika
former och
väga
och registrera.
Dessa förskolor är
beräknad
livslängd.via
Stödkoncept
samarbete
svårast att nåfinns
och att inspirera
tillmellan
att väga
miljöförvaltningen,
inköpsenheten
svinnet, då det för det
mesta endastoch
finns
NSR.
Konceptet
bygger
på ett antal
pedagoger
på plats
och ingen
workshopar.
Inköpsenheten
bidrar
med
kökspersonal eller måltidsbiträde. För att
inköpsstatistik
kring
avtal,
dessa förskoloroch
skautbildning
kunna arbeta
med
miljöförvaltningen
medavgörande
projekt- och
matsvinnet
är
det
helt
hur
SBF
- Förvaltningen
har arbetat
med att
processledning
och NSR
med
utbildning
kommunikationen
det
tillagande
minska
fallskydd avmed
plastmaterial
och
kring
avfallsfrågor
och
plast.
köket ser ut och
hur snabb Det
mansker
är påenatt
rutschbanor
på lekplatser.
meddela det
tillagande
exakt att
avvägning
i varje
fall omköket
det ärom
relevant
antal ätande
dag
till dag.
Arbetet
använda
plastfrån
eller
annat
material.
fortlöper med att få samtliga förskolor att
Arbete
pågår
ramensitt
försvinn.
Klimatavtal
börja väga
ochinom
registrera
Inom
Helsingborg
och
mer
konkreta
vårdboendena
har
arbetet
pågått så länge
samarbeten
håller
på att
svinnovatören
varitexempelvis
på plats och
skapas
inom textilier.
diskussioner
pågår om hur det ska
fortsätta nu när svinnovatören slutat.

16. Koncernen ska uppmuntra och påverka
invånare att öka källsorteringen av matavfall,
förpackningar, tidningar, farligt avfall och
elavfall. (2)

Sprida koncept för att minska
engångsprodukter och plast i
kommunens egna verksamheter.

17. Helsingborgs stad ska bidra till att ta fram
en hållbar process för hantering av externslam
från små avloppsanläggningar. (2)

Arbeta för att minska
plastanvändningen i vård- och
omsorgsförvaltningens verksamheter

18. Koncernen ska samverka och undersöka
nya metoder tillsammans med privata aktörer
och civilsamhälle för att minska nedskräpning
på land och i haven, t ex genom testbäddar.(3)

Utveckla stödkoncept för
verksamheter att minska konsumtion
av fossilbaserad plast.

19. Koncernen ska bevaka och driva på utvecklingen av sorterande avlopp- och avfallssystem. (2, 4)

Försöka ersätta plastmaterial med
naturliga material i bygg- och
anläggningsprojekt.

20. Koncernen ska hitta alternativa möjligheter för avsättning av lokalt producerad
biogas. (4)

Tydliggöra företagens möjlighet att
jobba proaktivt inom ramen för
Helsingborgsavtalet med att minska
sin resursanvändning
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Effektmål
1:1:1 Den totala avfallsmängden per invånare
(exklusive trädgårdsavfall) ska minska med
20 procent till 2024 jämfört med 2017.
1:1:2 Matsvinnet i regionen ska minska
med 50 procent per invånare till 2024
jämfört med 2017.

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

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

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

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

Aktivitet

2021

Genom tillsyn arbeta för att
verksamheter/företag tar fram en
resursplan för att uppnå ett kretslopp
i verksamheterna

Arbete pågår inom ramen för Klimatavtal

Ställa och följa upp krav på bygg- och
rivningsprojekt som syftar till att
minska klimat- och resursanvändning
och använda branschnorm Resursoch avfallsriktlinjerna när det är
tillämpligt.
Följa branschnormen "Resurs - och
avfallsriktlinjer vid byggande och
rivning" vid rivning och
byggproduktion av kommunala
fastigheter.
Kampanjdagar för insamling av
IT-utrustning som inte längre
används inom skol- och
fritidsförvaltningen.

Stadens IT-avdelning genomförde under
året en gemensam insamlingskampanj för
IT-utrustning för alla förvaltningar.

Implementera prioriteringsordning
för inköp av möbler

Arbetet kring återbrukade möbler
kommer att vara färdigt under 2022. Då
kommer också prioriteringsordningen vid
inköp att implementeras.

Testa mätning av nyproducerade
möbler respektive återbrukade
möbler (SEK och CO2)

Inte genomfört för avtalet kring
återbrukade möbler har dragit ut på
tiden. Aktiviteten tas med till 2022.

Utveckla arbetsmetoder för cirkulär
upphandling

Löpande arbetesuppgift som bör tas bort
ur avfallsplanen. Pågår ständigt.

Vi ska sträva efter att i första hand
återanvända, reparera möbler och
kontorsmaterial innan vi köper nytt.

SBF- Förvaltningen har en fyndhylla för
kontorsmaterial möbler försöker vi att
återanvända. Överblivna möbler som inte
kan lagras eller återanvändas direkt
skickas till Återbruket. Staden håller på
att upphandla företag som arbetar med
AMFHar genomförts
och textilier
reparation
och rekonditionering
av i form
av
mattor och gardiner förmedlas.
möbler.

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

Utfall

Återbruket på Larmvägen utvecklar
en avdelning där textilier i form av
mattor och gardiner förmedlas.

Hitta ett cirkulärt kretslopp för
uppriven asfalt från stadens projekt.

SBF-Vi arbetar aktivt med att återanvända
uppriven asfalt i asfaltsprogrammet och
planerar att göra det i anläggninsprojekt
2022.

Stadsbyggnadsförvaltningen ska
sträva efter att återanvända och
renovera material i stadens
ombyggnads- och
nybyggnadsprojekt.

SBF-Förvaltningen har i flera projekt
använt återbrukat material till exempel
smågatsten, storgatsten, kantsten,
schaktmassor, matjord och krossad
betong. Detta har bland annat gjorts i
projektet Fågelsångsstråket,
våtmarksområdena vid Björka fällad,
bullervallen vid Mariastaden. Det
förekommer också att skolor hämtar
storsten från olika projekt.
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Effektmål
2:1:1 Mängden restavfall per invånare ska
minska med 42 procent till 2024 jämfört med
2017.

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

Aktivitet

2021

Driva och utveckla uteåterbruket i
Hasslarp för begagnat material för
utomhusmiljöer i stadens skolor och
förskolor

Deltaga i projektet Cirkulära Skåne
om cirkulär upphandling. (Pågående)

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

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

Utfall
Uteåterbruket har drivits framgångsrikt
och stora mängder material har fått nytt liv
på våra skol- och förskolegårdar. Efterhand
som materielmängd och efterfrågan har
ökat har också behovet av bemanning blivit
tydligare och därför har det bestämts
Deltagande
genomfört
under året att
Uteåterbruket flyttar ihop
med stadens interna återbruk och
bemannas på så sätt av
arbetsmarknadsförvaltningen.

Driva och utveckla Återbruket för
begagnade möbler från stadens
förvaltningar. (Löpande)

Ska plockas bort eftersom löpande arbete
inte ska vara med i avfallsplanen.

I planeringsfasen utföra fördjupade
riskbedömningar vid anläggningsoch exploateringsprojekt för att
minimera behovet av transportera
förorenade massor.

SBF-Vi gör alltid en bedömning om det
finns behov av miljöundersökningar i
samband med detaljprojektering av våra
investeringsprojekt. Att göra
riskbedömningar är en del av vårt normala
arbete och en del i underlagen för
SBF-Vi
är delaktiga i planprocessen
anmälningar/ansökningar
och iblandoch
finns
lyfter
i samband
med denna
vikten av att
det behov
av fördjupade
riskbedömningar.
planera
områdena
så att masshanteringen
Vi stöttar
i detaljplaneprocessen
avseende
och
framför allt borttransporten
av
föroreningsfrågorna
liksom i frågorna
överskottsmassor
kan
minimeras.
Det är
kopplat till masshantering för att tidigt
inte
dock
inte alltid
möjlig. Arbetsättet
är
belysa
eventuell
problematik.
Vi
försöker
Har
genomförts
ochrutiner
ingår i det
som visas
väl ettablerat
i våra
och
alltid
minimera
uppkomsten
ochprocesser
att så lite
upp
under
H22
och tas
alltidska
hänsyn
till transporteras.
inom projekten.I
som
möjligt
behöva
Dock
är görs
det svårt
få projekten
att
nuläget
blandatt
annat
en
takta,
vi har entreprenörer
riskbedömning
H+ etapp tresom
därutför
vi tittar på
arbetet
och
denhöjdsättning
kravställningen
är svår att
badet och
dess
utifrån
ställa
i upphandling.
perspektivet
föroreningar.
I Oceanhamnen
Har
genomförts
och pågår ständigt
av
finns
av
både beställningen
fastighetsförvaltningen
och
markmiljöundersökning
för att kunna
Helsingborgshem.
använda massorna inom området, med i
SBFs planbeskrivningsmall.

rad!

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

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

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

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

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

Sträva efter massbalans genom att
redan i detaljplane- och
projekteringsskedet arbeta med i
höjdsättningen av projektet.

Fastighetsförvaltningen ska
undersöka förutsättningarna för
återbruk av utvalda material- och
produktslag i förskoleprojekt på
Drottninghög och Närlunda.

Genomföra test med återbruk av
byggmaterial i syfte att lära mer.

ternas farliga avfall sorteras ut och omhändertas på bästa sätt.
Anordna seminarium om återbruk av
byggmaterial.

Inventera källsorteringen i
kommunala verksamheter och
förutsättningar för det

Införa anpassad avfallshantering för
vård- och omsorgsförvaltningens
målgrupper (LSS)

Utbilda personal på kommunala
vårdboenden i avfallshantering.

15

MF-Genomfört i maj 2021. MF,
Helsingborgshem, FF, SBF, SLF och NSR
samverkade och planerade
genomförandet. Detta seminarium blev
också uppstarten av en intern
samarbetsgrupp som bland annat lett till
Kulturförvaltningen
- Fokus
2021
att koncernen anslutit
sig tillunder
CCBuild
har
mestadels
under
2021. legat på minskning av, och
förebyggande av avfall. Nätverket för miljö
och folkhälsa har undersökt olika
nudgeingmetoder i syfte att minska det
publika avfallet/öka korrekt sortering av
VOF
avfall.har inte inkommit med något svar.

VOF har inte inkommit med något svar.

Korta
ner! Ta
bort
eftersom
löpande?
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ner
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Effektmål
3:1 Nedskräpningen i regionen ska minska
till 2024 från 2019.

3:2 Nedskräpning i regionen ska förebyggas

Aktivitet

2021

Utvärdera nuvarande sortering på
allmän platsmark och ta fram förslag
på förbättringar.

Utfall
SBF-Ett samarbete med Håll Sverige Rent
och NSR har påbörjats för att optimera
placering och fraktioner.

genom att öka medvetenheten hos kommuninvånarna.

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

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

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

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

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

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

Genomföra Helsingborgshems
avfallsplan, t.ex. optimera utformning
av insamlingslösningar
Förbättra och utveckla information
och kommunikation angående
sortering och avfallshantering till
Helsingborgshems hyresgäster.
Miljöverkstaden bjuder in alla elever i
årskurs 3, 8 och 9 till ett besök hos
NSR med fokus på källsortering
(Löpande)

Löpande och ska därför plockas bort ur
avfallsplanen

Miljöverkstaden bjuder in alla elever i
årskurs 8 eller 9 till ett besök hos
NSR och Öresundskraft med fokus
avfallstrappan och energiåtervinning
(Löpande)

Löpande och ska därför plockas bort ur
avfallsplanen

Helsingborgshem och NSR
samverkar kring gemensamma
åtgärder och kommunikation riktad
mot hyresgäster.

4:3 Nöjd Kund Index (NKI) för regionen
ska öka enligt ägardirektivets mål (4,4/5
till 2020).

En testbädd inrättas i oceanhamnen
för att testa nya metoder för att
minska marin nedskräpning.

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

SBF-En skräpmätning har gjorts dock var
resultatet bristfälligt och därmed svårt att
jämföra med tidigare år.

Kommunicera sambandet mellan
havets välmående och nedskräpning

Årliga städkampanjer (Löpande)

Delta i samarbetsprojekt för att ta
fram en långsiktigt hållbar process
för hantering av externslam från små
avloppsanläggningar

16

Ska bort eftersom det är en löpande
aktivitet.
SBF-Aktiviteter gällande attityd och
beteendeförändring till grundskolan har
genomförts dock har pandemin hindrat
aktiviteter riktade till gymnasium och
NSR
har genomfört
för
föreningsliv.
Istället ett
hardialogtillfälle
vi fortsatt erbjuda
NSR kommunerna där bland annat MF
medverkade.Bollen ligger hos NSR.

Bilaga 2D.
Utfall aktiviteter 2021
Höganäs kommun

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

Aktivitet

2021

B. Avfallsminimering på vårdboende

Genomfört på ett vårdboende, något
efter tidplan på grund av pandemin.

D. Minskat matsvinn, mål om max 8%
år 2023. delmål 2021 12%.

Matsvinnet i skolorna var 2021 13,8%.
Under våren var matsvinnet svårt att
påverka och mäta på grund av
smittskyddsåtgärder då mat serverades i
portionsförpackningar när elever läste
på distans.
Inga specifika specifika krav på projekt
genomförda 2021. Normala åtgärder för
att minska svinn och rester vidtages.

C. Höganäs kommun arbetar för att öka
återanvändningen i de kommunala verksamD. Höganäs kommun arbetar för att minska
matsvinnet i de kommunala verksamheterna.
E. Uppmuntra och påverka verksamheter (t
ex restauranger, butiker) att arbeta för att
minimera matsvinn.
F. Höganäs kommun arbetar för att fasa ut
produkter tillverkade av fossilbaserade plaster från kommunala verksamheter.

B. Materialoptimera byggprojekt
2021-2023

F. Ta fram plan för minskad
användning av plast i kommunens
verksamheter
F. Plastbanta inom städavdelningen
A. skolprojekt för ökad
återanvändning

G. Höganäs kommun ska årligen delta på
nätverksträffar som NSR sammankallar.
H. Öka medvetenheten för återbruk för kommunens invånare genom att marknadsföra
återvinningscentralens återbruksmöjligheter
samt andra kommunala initiativ.

Utfall

Återbruk av kommunorganisationens
inventarier

Plan är inte framtagen. Städavdelningen
har genomfört lyckade pilotprojekt i två
verksamheter där man har tagit bort
plastpåsarna från avfallskärl o lokalerna.
projektet kommer att spridas till fler
verksamheter 2022.
Intresset för återbruk har ökat de
senaste åren och det återbrukas mycket i
undervisning på både förskola och skola.
Återbruksateljén i Lerberget ger
förskolebarn möjlighet att med
återvunnet material och kreativa
Digitalt
verktyg för återbruk lanserades i
lärprocesser,
slutet av 2021. Positivt mottagande i
organisationen.

A. underlätta för återbruk hos
Höganäshems hyresgäster

Klädinsamling sker kontinuerligt på flera
olika platser. Samarbete med Loppan
som hämtar saker på i utvalda områden.
Del av ”Återbruket” i kommunen.

MInimeringsmästarna

Två hushåll från Höganäs har gått med i
minimeringsmästarna. Höganäs
arrangerade första träffen med tema
hållbar konsumtion.

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

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

1:1:2 Matsvinnet i regionen ska minska

1:2:1 Regionen ska verka för att mängden

med 50 procent per invånare till 2024
jämfört med 2017.

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

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

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

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

Aktivitet

2021

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

A. förbättra avfallssorteringen i
flerfamiljsfastigheter

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

G. Miljöanpassa evenemang genom
certifiering

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

A/B. Källsortering i klassrummen

Utfall
Generellt har våra (totala) kostnader
sänkts under perioden 2018-2021 trots
taxeökningar.
-Utsorteringen (totalt) har blivit ca 10%
bättre
-Resultatet av datadriven
Evenemang
har inte
genomförts
avfallshantering
signalerar
bra under
året.
Mat och Sommarfesten
2022
resultat/ytterligare
sänkta kostnader
kommer miljöcertifieras.

Två skolor har fått ökad källsortering i
klassrum för utvärdering av hur
genomförande i övriga skolor ska göras

D. Uppmuntra och påverka verksamheter (t
ex restauranger, butiker) att arbeta för att
öka utsorteringen av matavfall, fett, förpackningar och tidningar.
E. Höganäs kommun ska årligen kontrollera
verksamheternas utsortering av avfall enligt
checklista utvecklad av NSR vid tillsyn.

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

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

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

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

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

restavfallet ska vara 0 procent 2024.

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

2:1:4 Mängden textilier i restavfallet ska

2:2:2 Regionen ska verka för att andelen

2:1:3 Mängden farligt avfall och elavfall i

minska med 40 procent till 2024 jämfört med
2018.

utsorterat avfall från verksamheterna ska öka till
2024.

2:1:5 Mängden ej sorterbart på återvin-

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

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

nas farliga avfall sorteras ut och omhändertas på
bästa sätt.
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Målområde 3:
Förebygga och
begränsa nedskräpning
Åtgärd
A. Mäta nedskräpningen genom antal
nedskräpningsärenden, för att kunna följa
utvecklingen, utforma åtgärder och utvärdera insatser.

Aktivitet

2021

D. Skräpplockardagar med
föreningar i kommunen

B. Höganäs kommun arbetar för att förebygga och minska nedskräpningen på offentliga
platser.
C. Uppmuntra och påverka kommunens invånare att minska nedskräpningen på offentliga
platser.
D. Höganäs kommun ska årligen genomföra
skräpplockarkampanjer.
E. Höganäs kommun ska årligen delta i
nätverket för nedskräpning med syfte att
samordna nedskräpningsåtgärder.

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

3:2 Nedskräpning i regionen ska förebyggas
genom att öka medvetenheten hos kommuninvånarna.
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Utfall
Under 2021 har en vårstädning med
stöd av byföreningar gjort framför allt
med inräkning stränderna i kommunen.
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Målområde 4:
Människa och
miljö i fokus
Åtgärd

Aktivitet

2021

A. Höganäs kommun deltar kontinuerligt på
möten kring schaktmassor i regionen.

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

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

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

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

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

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

Bilaga 2E.
Utfall aktiviteter 2021
Åstorps kommun
Det finns två lokala
måldokument som berör
avfallsområdet i Åstorps kommun:
- Översiktsplan 2012
- Miljömål för
Åstorps kommun
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Målområde 1:
Förebygga
resursslöseri
Åtgärd
A. Uppmuntra och påverka invånarna att
förebygga avfall och öka återanvändningen.
B. Åstorps kommun arbetar för att förebygga
avfall i de kommunala verksamheterna.

Aktivitet

2021

Delta i Minimeringsmästarna och
kommunicera projektet genom
kommunens kanaler.

C. Åstorps kommun arbetar för att öka
återanvändningen i de kommunala verksamheterna.
D. Åstorps kommun arbetar för att minska
matsvinnet i de kommunala verksamheterna.
E. Uppmuntra och påverka verksamheter (t
ex restauranger, butiker)
att arbeta för att minimera matsvinn.
F. Åstorps kommun arbetar för att fasa ut
produkter tillverkade av fossilbaserade plaster från kommunala verksamheter.
G. Åstorps kommun ska årligen delta nätverksträffar som NSR sammankallar.
H. Utbilda tjänstemän och politiker om avfallshantering, genom studiebesök på NSR.

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

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

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

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

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

1:2:2 3 procent av det material som lämnas
på återvinningscentralerna som inte är hushållsavfall ska gå till återanvändning till 2024.
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Utfall
Kommunen deltar i projektet
tillsammans med 5 familjer från Åstorp.
Projektet används som utgångspunkt i
informativ kommunikation kring
avfallsfrågor i kommunens kanaler.
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Målområde 2:
Från avfall
till resurs
Åtgärd
A. Uppmuntra och påverka kommunens
invånare att öka källsorteringen av matavfall,
förpackningar och tidningar.
B. Åstorps kommun arbetar för en ändamålsenlig sortering och för att öka källsorteringen på offentliga platser.

Aktivitet

2021

Utfall

Deltar i Minimeringsmästarna

Se ovan

Fortsatt avfallsfokus vid tillsyn på
kommunala verksamheter

Vid tillsyn under året har extra fokus
lagts vid avfallshantering på alla typer av
verksamheter, kommunala som övriga.

C. Åstorps kommun arbetar för en ändamålsenlig sortering och för att öka källsorteringen i kommunala verksamheter.

Miljökontoret har efter information från
byggkontoret gjort ett par riktade
tillsynsinsatser mot pågående
byggprojekt för uppföljning av hantering
av bygg- och rivningsavfall.

D. Uppmuntra och påverka verksamheter (t
ex restauranger, butiker) att arbeta för att
öka utsorteringen av matavfall, fett, förpackningar och tidningar.
E. Åstorps kommun ska årligen kontrollera
verksamheternas utsortering av avfall enligt
checklista utvecklad av NSR vid tillsyn.
F. Vid stora evenemang använda NSR:s evenemangskitt med full sortering för offentlig
plats.

Effektmål
2:1:1 Mängden restavfall per invånare ska

2:1:6 100 procent av externslammet som

minska med 42 procent till 2024 jämfört med
2017.

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

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

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

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

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

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

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

2:2:3 Regionen ska verka för att verksamheternas farliga avfall sorteras ut och omhändertas på bästa sätt.
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Målområde 3:
Förebygga och
begränsa nedskräpning
Åtgärd

Aktivitet

2021

Utfall

A. Mäta nedskräpningen genom antal
nedskräpningsärenden, för att kunna följa
utvecklingen, utforma åtgärder och utvärdera insatser.

Gemensam tillsyn mellan miljö- och
byggkontoret på nedskräpade
fastigheter

Samverkansgrupp är bildad mellan miljö-,
bygg-, och tekniska kontoret. Gemensam
rutin för nedskräpningsärenden/
dumpningar framtagen med tydlig
arbetsfördelning.

B. Åstorps kommun arbetar för att förebygga
och minska nedskräpningen på offentliga
platser.

Gemensam tillsyn mellan miljö- och
byggkontoret på nedskräpade
fastigheter

Arbetsgrupp med representant från
miljö-, bygg-, och tekniska kontoret har
bildats för att gemensamt agera mot
nedskräpade tomter/miljöer. Gruppen
ska göra gemensam tillsyn under 2022.

C. Uppmuntra och påverka kommunens invånare att minska nedskräpningen på offentliga
platser.
D. Åstorps kommun ska årligen genomföra
skräpplockarkampanjer.
E. Åstorps kommun ska årligen delta i nätverket för nedskräpning med syfte att samordna
nedskräpningsåtgärder.

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

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

Aktivitet

2021

En plan för hantering av
schaktmassor inom kommunen ska
tas fram

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

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

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

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

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

4:2 Den årliga avfallskostnaden per invånare
ska minska enligt ägardirektivets mål (450
kronor per invånare till 2020).
4:3 Nöjd Kund Index (NKI) för regionen
ska öka enligt ägardirektivets mål (4,4/5
till 2020).
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Utfall
Behovet kvarstår men planen är inte
framtagen eftersom annat behövts
prioriteras. Aktiviteten ligger därför kvar.

Bilaga 2F.
Utfall aktiviteter 2021
Ängelholms kommun
Det finns tre lokala
måldokument som berör
avfallsområdet
i Ängelholms kommun:
- Vision Ängelholm 2020
- Översiktsplan 2035
- Miljöplan för Ängelholms
kommun

22

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024 // BILAGA 2F // ÄNGELHOLMS KOMMUN

Målområde 1:
Förebygga
resursslöseri
Åtgärd
A. Uppmuntra och påverka invånarna att
förebygga avfall och öka återanvändningen.
B. Ängelholms kommun arbetar för att förebygga avfall i de kommunala verksamheterna.
C. Ängelholms kommun arbetar för att öka
återanvändningen i de kommunala verksamheterna, genom att utreda möjligheten till ett
internt återbrukscentrum.
D. Ängelholm kommun arbetar för att minska
matsvinnet i de kommunala verksamheterna,
med hjälp av programmet Hantera.
E. Uppmuntra och påverka verksamheter (t
ex restauranger, butiker)att arbeta för att
minimera matsvinn.
F. Ängelholms kommun arbetar för att fasa
ut produkter tillverkade av fossilbaserade
plaster från kommunala verksamheter genom
upphandlingar.
G. Ängelholms kommun ska årligen delta på
nätverksträffar som NSR sammankallar.
H. Ängelholms kommun arbetar kontinuerligt med den interna avfallsgruppen som
startades 2018.
I. Ängelholms kommun ska med hjälp av upphandling fasa ut onödiga förpackningar.

Aktivitet

2021

Utfall

A. Ljusfesten miljömärks och
återvinning uppmuntras.
Kommunen deltar i
Minimeringsmästarna?

Ljusfesten inställd 2021.

B. Måltidsservice driver ett projekt
för att minska matsvinn (KliMATval).
Pilotprojekt på äldreboende i
kommunen för att minska
avfallsmängder (NSR driver
projektet).
C. Frågan utreds (i samarbete med
NSR)

Arbetet har löpt på under året.

D. Arbetet fortsätter.

Arbetet har löpt på under året.

E. Miljöinspektörer informerar vid
tillsyn (Restaurang på Catena Arena
är ett bra exempel att ta efter).

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

F. Sker kontinuerligt i utvalda
upphandlingar.

Arbetet har löpt på under året och
utökats genom en samverkan med
Helsingborgs stads
upphandlingsstrateger.

G, H, I. Sker kontinuerligt

Arbetet har löpt på under året.

NSR vet mer hur det har gått med detta.

J. Öka medvetenheten för återbruk för kommunens invånare genom att marknadsföra
återvinningscentralens återbruksmöjligheter
samt andra kommunala initiativ.

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

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

1:1:2 Matsvinnet i regionen ska minska

1:2:1 Regionen ska verka för att mängden

med 50 procent per invånare till 2024
jämfört med 2017.

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

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

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

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

28

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024 // BILAGA 2F // ÄNGELHOLMS KOMMUN

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

Aktivitet

2021

Utfall

A. NSR förmedlar sorteringsguide till
invånarna i samband med t.ex.
fakturering av fastighetsnära
hushållsavfall. Lyfts vid tillsyn och vid
evenemang som Ljusfesten.

Miljöenheten informerar löpande vid
tillsyn.

B. Sker kontinuerligt.
Återvinningskärl med flera fraktioner
sätts ut vid behov.
Ställningar med hundpåsar finns
utplacerade på strategiska platser.
Fimpzoner kommer att uppföras
C. Vi utreder om det finns
verksamheter som saknar
möjligheter för källsortering.
Paper Circle (återvinning av
pappershanddukar) har införts på...

Fler fimpzoner har uppförts under året.

Paper Circle-projektet har pausats p.g.a.
pandemin.

...fyra ställen i kommunens
organisation. Projektet kommer att
utökas.

D. Information vid tillsyn

Miljöenheten informerar löpande vid
tillsyn.

E, F. Sker kontinuerligt

Inga stora evenemang 2021.

G, H. Vi deltar i arbetet.

NSR vet mer hur det har gått med detta

I. Studiebesök anordnas.

Studiebesök planeras under 2022/2023.

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

Effektmål

2:1:1 Mängden restavfall per invånare ska

2:1:6 100 procent av externslammet som

minska med 42 procent till 2024 jämfört med
2017.

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

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

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

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

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

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

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

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

Aktivitet

2021

Utfall

A. Nedskräpning mäts genom
ärendesystem, skräpplockardagar
m.m.

Arbetet har löpt på under året.

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

Arbetet har löpt på under året.

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

Informationsmaterial med info om hur
lång tid det tar för skräp att brytas ner i
naturen har satts upp.

D. Sker kontinuerligt.

Arbetet har löpt på under året.

E. Sker kontinuerligt. Kommunen
anordnar skräpplockarkampanjer:
Strandens dag (tillsammans med
Städa Sverige), Vattendagen
(tillsammans med Vattnets hus), Håll
Rent (tillsammans med Håll Sverige
Rent), Grönvit Hållbarhet
(tillsammans med Rögle BK).

Aktiviteter inställda 2021.

E. Ängelholms kommun samordnar skräpplockarkampanj.

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

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

Aktivitet

2021

Utfall

A. Sker kontinuerligt.

Arbetet har löpt på under året.

B. Sker kontinuerligt.

?

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

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

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

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

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

4:2 Den årliga avfallskostnaden per invånare
ska minska enligt ägardirektivets mål (450
kronor per invånare till 2020).
4:3 Nöjd Kund Index (NKI) för regionen
ska öka enligt ägardirektivets mål (4,4/5
till 2020).
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Målområde 1:
Förebygga
resursslöseri
Åtgärd
A. Uppmuntra och påverka invånarna att
förebygga avfall och öka återanvändningen
tillsammans med kommunerna.
B. Uppmuntra och påverka verksamheter
och kommunala förvaltningar tillsammans
med kommunerna att arbeta för att minimera
matsvinn.
C. Kontinuerligt Miljönärmärka verksamheter som uppfyller kraven.
D. Årligen sammankalla kommunerna till
tematräffar/nätverksträffar med fokus på
avfallsförebyggande.
E. Delta som ett stöd i projekt som pågår runt
om i regionen för att minska avfallsmängderna.
F. Aktivt omvärldsbevaka för att fånga upp
andra aktörer och projekt i regionen.
G. Kartlägga nya flöden i återbrukskedjan för
att sätta in insatser mot ett ökat återbruk.
H. Vara ambassadörer genom att utbilda all
personal på NSR om vikten av förebyggande, så
att vi kan leva som vi lär.
I. Öka möjligheterna för invånarna att lämna
textilier till återanvändning .
J. Arbetar för att fasa ut produkter tillverkade av fossilbaserade plaster från den
egna verksamheten och uppmuntra andra
verksamheter att göra likadant.

Aktivitet

2021

NSR ska aktivt delta i arbetet med
Resursens hus.

NSR ska arbeta med att öka mängden
grovavfall som går till återbruk, både
på återvinningscentralen och
fastighetsnära
NSR ska arbeta med att öka mängden
miljönärmärkta verksamheter

NSR ska utvärdera och testa
fastighetsnära insamling av textil

NSR ska arbeta aktivt med att minska
matsvinn och öka utsortering av
matavfall

Utfall
EU-projektet med pilotcaset Resursens
hus har under 2021 kommit så långt så
att privat aktör, HUB Park, tagit till sig
resursens hus i kommande mobilitetshus
i Oceanhamnen. Under 2021 har även
projektet planerat för utställning under
Ett
test med cirka 500 hushåll
Citymindre
Expo 2022
genomfördes under 2020-2021 där
hushållen fick testa beställa hämtning av
bland annat, grovavfall, textilier och
möbler till återbruk med hjälp av en app.
Några hushåll testade och var positiva till
På
grund av pandemin
haranställdes
detta arbete
möjligheten.
Under 2021
en
pausats
avfallstrateg på enhet ÅVC med fokus på
återbruk. I projektet Mobil
återvinningstjänst som testades under
hösten 2021 så erbjöds boende i Båstad
kommun
atttest
lämna
återbruk.
Ett
mindre
medincirka
500 hushåll
genomfördes under 2020-2021 där
hushållen fick testa beställa hämtning av
bland annat textilier med hjälp av en app.
Några hushåll testade hämtning av
textilier och var positiva till möjligheten.
Resterkocken
har erbjudits
skolorna.
Även chaufförerna
som deltog
i testet
NSR
har spridit
information
i sina
var positiva
till hur
insamlingen
av
kanaler.
Kampanjeni testet.
har lågt deltagande
textilier fungerade
och kostar mer än den smakar. Måste
utvärderas kritiskt!

D. NSR ska sammankalla
kommunerna till
tematräffar/nätverksträffar

Genomförts.

NSR ska öka kunskapen till
flerfamiljsfastigheter via
fastighetsägarträff och sopskola

Kommunikation har bidragit med
informationsmaterial och utskick.

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

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

1:1:2 Matsvinnet i regionen ska minska

1:2:1 Regionen ska verka för att mängden

med 50 procent per invånare till 2024
jämfört med 2017.

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

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

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

1:1:4 Minska mängden plast i restavfallet
med 50 procent till 2024 jämfört med 2017
genom att öka medvetenheten kring användningen av onödiga plastprodukter och bidra till
en hållbar konsumtion.
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Målområde 2:
Från avfall
till resurs
Åtgärd
A. Uppmuntra och påverka verksamheter tillsammans med kommunerna att arbeta för att
öka utsorteringen av matavfall, fett, förpackningar, tidningar, farligt avfall och elavfall.
B. Uppmuntra och påverka kommunernas
invånare att öka källsorteringen av matavfall,
förpackningar, tidningar, farligt avfall och
elavfall.
C. Samverka med Villaägarna samt Hyresgästföreningen för ändamålsenlig och
meningsfull källsortering för villor och flerfamiljsfastigheter.
D. Se över insamling av material och aktörer
för återvinning för att undersöka om en
bättre återvinningsgrad är möjlig.
E. Öka kunskapen internt om hantering av
externslam för att säkra upp en hållbar hantering i framtiden.
F. Kontinuerligt undersöka tekniker som möjliggör återanvändning av förorenade massor
på plats.
G. Kartlägga materialflödena på återvinningscentralerna för bättre återvinning av material
som inte går att återanvända.
H. Arbeta aktivt med att öka mängden
schaktmassor som renas så att de kan återanvändas i anläggnings- och konstruktionsändamål.
I. Arbeta med att säkerställa och bibehålla
renheten på det matavfall som NSR hanterar

Aktivitet

2021

NSR ska genomföra en förstudie
kring det optimala 4fackssystemet.

NSR ska arbeta aktivt och utvärdera
on demand tömning

NSR ska arbeta aktivt med
nyhetsspridning och information via
fastighetsägarna till boende i
flerfamiljshus
Vårdprojekt (pga corona kommer
stor del av detta projekt flyttas fram
till 2021)

Utfall
I förstudien och tidigare
kundundersökningar har det
framkommit att kunderna inte är nöjda
med hämtning av mjukplast i säck efter
beställning. Under 2021 togs beslut om
att ändra fackindelningen i Bjuv och
Test
med
onhämta
demand
av och
Åstorp
förtömning
att kunna
hård
fyrfackskärl
och trädgårdskärl
i
mjukplast i kärlen
samt för att minska
Helsingborg
avslutades under våren
volymen för tidningar.
2021. Kunderna var mycket nöjda med
servicen. Dock ökade både
transporterna och
Kommunikation
har gjort
två digitala
insamlingskostnaderna
samtidigt
som vi
utskick
FFF-kunder
samt
inte sågtill
någon
förbättring
averbjudit
information
nsr.setog
attom
distribuera
sorteringen.på
Besluts
att inte i
fastighetsägarnas
egna on
kanaler.
implementera tömning
demand på
det sätt som testats i projektet. Men
någon typ av behovsstyrd
tömning
Kommunikation
har tagit fram
en är
intressant
att utforska
i framtiden förför
sammanfattande
informationsfolder
framförallt
fritidsboendetömning
metodens fortsatta
införsäljning. och
trädgårdstömning.

NSR ska arbeta proaktivt för att öka
utsorteringen av matavfall, fett,
förpackningar, tidningar, farligt avfall
och elavfall.

PUG, Kundservice, Kommunikation

NSR ska undersöka möjligheterna att
lyfta insamlat material i
avfallstrappan

Återbygget infört på alla ÅVC utom Bjuv.
En bytesplats pför byggmtrl.
ca 300 ton återbrukades istället för
energiåtervinning eller
konstruktionsåtervinning.

NSR ska arbeta med att säkerställa
hanteringen av toalettbodar och
fosforfällor.

PUG
Personalen på ÅVC har jobbat med
renheten i fraktionerna Gips &
Plastmöbler där de eftersorterat från
kund innan transport till
återvinningsföretag.
UNder hösten genofördes
Pågående
utbildningsdagar för personalen med
följande innehållspunkter:
* Studiebesök på Öersundskraft
* Rundvisning på filborna dit flertalet
fraaktioner från åvc omlastas.
* Kundbemötande utbiildning

NSR ska arbeta aktivt med
masshantering i regionen

J. Öka möjligheterna för invånarna att lämna
textilier till återvinning

Effektmål
2:1:1 Mängden restavfall per invånare ska

2:1:6 100 procent av externslammet som

minska med 42 procent till 2024 jämfört med
2017.

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

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

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

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

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

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

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

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

Aktivitet

2021

Utfall

NSR ska mäta medvetenheten och
upplevelsen av nedskräpningen i
NSRs kommuner

Har skett genom årlig enkät

NSR sammankallar kommunerna
kring temagruppen nedskräpning

Genomfört

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

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

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

Aktivitet

Utfall

2021

NSR ska arbeta med att förebygga
uppkomsten av reklamationer,
klagomål och avvikelser

Pågår löpande dialog och aktiviteter
mellan komm/ks och insamling. T ex
översyn av och rutin för hängare,
arbetssätt osv.

NSR ska arbeta med att hitta en
hållbar hantering av slam.

Förstudie genomförd under året

NSR ska aktivt delta i stadsutveckling
för att kunna påverka
avfallstransporterna i nya stadsdelar

Pågår löpande

NSR ska arbeta med effektivare
hantering av mjukplastbeställningar
och grovavfallsbeställningar.

Mina sidor öppnade under året.
Inloggning med kundnummer eller
bankID.

NSR ska upprätta en anläggning för
biokolsproduktion

Första spadtaget till biokolsanläggningen
togs i dcember 2021

NSR ska uppgradera gassystemet för
deponigasen.

Utveckling och kartläggning av
deponigassystemet har genomförts. Ny
deponigasmotor upphandlad, med
planerad installation 2022.

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

NSR ska arbeta med rening av
lakvatten från PFAS

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

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

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

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

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

4:3 Nöjd Kund Index (NKI) för regionen
ska öka enligt ägardirektivets mål (4,4/5
till 2020).
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Bilaga 3:
Åtgärdsplan
A. Bjuvs kommun

s. 2

B. Båstads kommun

s. 7

C. Helsingborgs stad

s.12

D. Höganäs kommun

s. 15

E. Åstorps kommun

s. 20

F. Ängelholms kommun

s. 25

G. NSR

s. 30
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Bilaga 3A.
Åtgärdsplan
Bjuvs kommun

Det finns ett lokalt
måldokument som berör
avfallsområdet i Bjuvs kommun:
- Vision 2030 - Nästa
generation i fokus

2
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Målområde 1:
Förebygga
resursslöseri
Åtgärd
A. Bjuvs kommun arbetar för att förebygga
avfall i de kommunala verksamheterna.
B. Bjuvs kommun arbetar för att öka återanvändningen i de kommunala verksamheterna.
C. Bjuvs kommun arbetar för att minska
matsvinnet i de kommunala verksamheterna.
D. Uppmuntra och påverka verksamheter (t
ex restauranger, butiker) att arbeta för att
minimera matsvinn.
E. Bjuvs kommun arbetar för att fasa ut produkter tillverkade av fossilbaserade plaster
från kommunala verksamheter.
F. Bjuvs kommun deltar årligen i nätverk
som bildades från tematräffarna, där NSR är
sammankallade.
G. Utbilda tjänstemän och politiker om avfallshantering, genom studiebesök på NSR.

Aktivitet

2021

G
A. Minimera andelen engångsartiklar, ö Görs delvis, men
exempelvis torkpapper och övergå till r följs inte upp.
mikrodukar.
s
d
e
l Ev påbörjat, följs inte
B. Utveckla material tillsammans
med NSR som skickas med godkända v upp.
bygglov för att öka utsorteringen av i
s
bygg- och rivningsavfall.
,
m
C. Kostenheten fortsätter sitt arbete e God effekt i arbetet,
med att minska matsvinnet. Genom
n matsvinnet minskar.
exempelvis matsvinnstävling i
f
skolorn, vågar för matsvinn i
ö
verksamheterna, inköp av UV till
l
förråd.
D ( Ansvar Söderåsens miljöförbund, j Oklart.
s
NSR) ?
i
n
t
e
u Följs inte upp.
E. Övergripande ansvar:
p
Kommunstyrelsens förvaltning
p
.

F. Nätverka i tematräffar

Effektmål

Ansvar

Tjänstemän
medverkar i
nätverksträffar.

G. Utbildningsinsatser på NSR

Ej genomfört.

H. Minska buller och avgaser på
skolor, förskolor, äldreboenden och
andra offentliga platser genom att
använda batteridrivna småmaskiner
och köra elbilar.

Andelen elbilar i
kommunens
fordonsflotta ökar
snabbt, inom ett par
år kan vi vara nära
100%. Småmaskiner
byts ut till eldrivna
om möjligt vid
utbyte.

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

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

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

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

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

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

3

Effekt
F
ä
r
r
e

Färre andel
engångsartiklar
köps in och
förbrukas

a
n
d
e
l

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

e Mindre
n matsvinn
g
å
n
g
s
a
r
t
i
k
l
a
r
k
ö Ökad kunskap
p
s
i
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Målområde 2:
Från avfall
till resurs
Åtgärd
A. Bjuvs kommun arbetar för en ändamålsenlig sortering och för att öka
källsorteringen på offentliga platser.
B. Bjuvs kommun arbetar för en ändamålsenlig sortering och för att öka
källsorteringen i kommunala verksamheter.
C. Uppmuntra och påverka verksamheter
(t ex restauranger, butiker) att arbeta för
att öka utsorteringen av matavfall, fett,
förpackningar och tidningar.
D. Vid stora evenemang använda NSR:s
evenemangskitt med full sortering för
offentlig plats.

Effektmål

Ansvar

Effekt

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

Tekniska
förvaltningen

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

Kommunstyrelsens
förvaltning

Ökad
igenkänning hos
invånare, ökar
benägenheten
att slänga på
rätt plats.
Restavfallet
minskar och
återvinningsgra
den ökar.

C. NSR, Söderåsens miljöförbund

NSR, Söderåsens
miljöförbund

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

Kultur & Fritid,
Tekniska
Förvaltningen

Aktivitet

2021

E. Implementering av
kemikaliehanteringssystem i
verksamheter

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ansvar

Effekt

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

Tekniska
förvaltningen

Kunskap om
problemplatser
för att kunna
rikta åtgärder.

B. Inventera gamla och utvärdera
nyinköpta papperskorgar och
hundlatriner på offentliga platser.
Nya färger inom Bjuvs
varumärkeskollektion har används

Tekniska
förvaltningen

Ökad
igenkänning och
benägenhet att
sortera rätt.

C. Vara med i Håll Sverige
Rent-kampanje,r ex
Skräpplockardagarna

Tekniska
förvaltningen

Öka invånares
delaktighet och
ansvarskännand
e för renhållning

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

Tekniska
förvaltningen

Kunskapshöjnin
g,
erfarenhetsutby
te

Aktivitet

2021

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

F. Fler resurser till skräpplockning
efter helger på alla skolor och
förskolor. Fokus på de mest utsatta
områdena.
G. Kartläggning om var det dumpas
byggmaterial, bildäck och grovsopor
på offentliga platser. Polisanmälan
vid grövre fall.

H. Kartläggning om var det kastas
fimpar på skolor och offentliga
platser.
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Målområde 4:
Människa och
miljö i fokus
Åtgärd
A. Bjuvs kommun deltar kontinuerligt på
möten kring schaktmassor i regionen.

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

Aktivitet

2021

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

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

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

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

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

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

Effekt

Kommunstyrelsens
förvaltning

Korrekt
hantering av
schaktmassor

Kommunstyrelsens
förvaltning

Skapa
rekreationsområ
de.

Bilaga 3B.
Åtgärdsplan
Båstads kommun

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

Aktivitet

2021

Ansvar

A. Hållbarhetsveckan 2021

Hans Paganus

B. Vårdprojekt

Susanna Bengtsson

D. Matsvinnsprojekt i skolan

Andreas
Jansson/kommunled
ning/NSR

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

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

F. Båstads kommun arbetar för att fasa ut
produkter tillverkade av fossilbaserade plaster från kommunala verksamheter.

H. Deltar nätverken

G. Utbilda tjänstemän och politiker om avfallshantering, genom studiebesök på NSR.
H. Båstads kommun delta årligen på nätverksträffar som NSR sammankallar. kedjan, även
förlusterna efter skörd.

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

I. Båstads kommun arbetar kontinuerligt med
intern avfallsgrupp med representanter från
kommunens olika enheter.
J. Båstads kommun arbetar för att minska
matsvinnet i de kommunala verksamheterna,
genom programmet Hantera.

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

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

1:1:2 Matsvinnet i regionen ska minska

1:2:1 Regionen ska verka för att mängden

med 50 procent per invånare till 2024
jämfört med 2017.

avfall från verksamheter ska minska.

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

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

1:1:4 Minska mängden plast i restavfallet
med 50 procent till 2024 jämfört med 2017
genom att öka medvetenheten kring användningen av onödiga plastprodukter och bidra till
en hållbar konsumtion.
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Effekt
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Målområde 2:
Från avfall
till resurs
Åtgärd
A. Uppmuntra och påverka kommunens
invånare att öka källsorteringen av matavfall,
förpackningar och tidningar.
B. Båstads kommun arbetar för en ändamålsenlig sortering och för att öka källsorteringen på offentliga platser.
C. Båstads kommun arbetar för en ändamålsenlig sortering och för att öka källsorteringen i kommunala verksamheter.
D. Uppmuntra och påverka verksamheter (t
ex restauranger, butiker) att arbeta för att
öka utsorteringen av matavfall, fett, förpackningar och tidningar.

Aktivitet

2021

A. Minimeringsmästarna

Ansvar
AJ

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

E. Utförs

AJ

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

F. Utförs

Marie Eriksson

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

G. Införa rutin för detta

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

Effektmål
2:1:1 Mängden restavfall per invånare ska

2:1:6 100 procent av externslammet som samlas

minska med 42 procent till 2024 jämfört med
2017.

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

2:1:2 Återvinningsgraden av insamlat mat

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

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

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

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

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

2:1:4 Mängden textilier i restavfallet ska

rat avfall från verksamheterna ska öka till 2024.

minska med 40 procent till 2024 jämfört med
2018.

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

2:1:5 Mängden ej sorterbart på återvin-

nas farliga avfall sorteras ut och omhändertas på
bästa sätt.

ningscentralerna ska minska med 30 procent
per invånare till 2024 jämfört med 2017.
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Effekt
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Målområde 3:
Förebygga och
begränsa nedskräpning
Åtgärd
A. Mäta nedskräpningen genom antal
ärenden om nedskräpning för att kunna
följa utvecklingen, utforma åtgärder och
utvärdera nsatser. Under 2019 kommer ett
startvärde mätas.

Aktivitet

2021

Ansvar

A. Miljöavdelningen (startvärde 17)
Utför mätning

Övergripande

B. Båstads kommun arbetar för att förebygga och minska nedskräpningen på offentliga
platser.

B. Temagruppen med NSR tar fram
gemensamt informationsmaterial för
nedskräpning

AJ

C. Uppmuntra och påverka kommunens
invånare att minska nedskräpningen på
offentliga platser.

C. Använda informationsmaterial

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

D. Håll Sverige Rent, skräpplockar
dagar

E. Deltar i nätverket

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

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

Aktivitet

2021

A. Kommunikation genom
Miljöbokslut och under
Hållbarhetsveckan 2021

B. Deltar

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

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

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

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

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

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

Effekt

Bilaga 3C.
Åtgärdsplan
Helsingborgs stad

Det finns tre
lokala måldokument
som berör avfallsområdet
i Helsingborgs stad:
• Klimat- och energiplanen
• Livskvalitetsprogrammet
• Översiktsplanen

1
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Målområde 1
Förebygga
resursslöseri

Målområde 2
Från avfall
till resurs

Åtgärd
1. Helsingborgs stad ska underlätta cirkulära
flöden av elektronik, textilier, möbler och saker
för de som bor och verkar i Helsingborgs stad.
(1, 2)
2. Koncernen ska uppmuntra och utbilda
invånare och verksamheter att minska konsumtion av varor och ställa om till mer cirkulär
konsumtion. (1, 2)

Målområde 3
Förebygga och
begränsa nedskräpning

Målområde 4
Människa och
miljö i fokus

Ansvar

Effekt

Sprida idéer om byteshörnor och
bytesskåp på kommunala
arbetsplatser.

Flera förvaltningar
har den här typen av
verksamhet och på
miljösamordnarträff
ar har idéer utbytts.

Minska
plastanvändning
och fossil plast i
staden

Utveckla en fritidsbank för begagnad
fritidsutrusning

Arbetet har kommit
ganska långt men allt
har tyvärr avstannat
eftersom den
ansvarige bytt
arbetsuppgifter.
En gemensam digital
tjänst med
arbetsnamnet Haffa
har tagits fram.
Tanken är att alla
medarbetare i
Löpande
arbete
och
Helsingborgs
stad
ska
plockas
ska därför
enkelt kunna
bort
bidrafrån
till en mer
avfallsplanen.
delningsbaserad
ekonomi och cirkulär
användning
av
SBF-Projektgruppen
planetens
resurser.
som SBF tidigare
Genom
varit en webbappen
del av är
ska alla kunna
låna
upplöst
och Recolab
och dela med
fungerar
som sig
en av
prylar,
möbler,
egen verksamhet.
VOF
har och
inteteknik
material
Förvaltningschefen
återkopplat.
istället
är dockför
delatt
i varje
avdelning
köper
styrgruppen.
nytt.
Vi har utgått från
mobilen som första
En
mindreoch
plattform
informationskampan
utvecklat en
jwebbapp
genomfördes
för attpå
intranätet
och
tjänsten ska
vara
mejlutskick
gjordes
oberoende av
vilken
direkt
till
de
sorts telefon
SBF-Förvaltningen
kommunala
användaren
har
inte haft har.
gymnasieskolorna.
Imöjlighet
tjänsten Haffa
finns
att arbeta
nu
möjlighet
att:
med
denna aktivitet.
*Delvis
Loggapå
ingrund
med av
AD-konto
(som alla
att
ansvarig
SBF-Förvaltningen
anställda i Hbg Stad
tjänsteperson
har
att en
har)bidragit tillsig
pensionerade
miljöplatta
i betong
*under
Läggaåret
in en
annons
samt
att
som
nujust
finns
kopplat
till ien möbel
biokol
tillgänglig
på
som
kan
återbrukas
åkermark är svårt
marknaden.
* Generera
en
för
SBF att påverka
QR-kod
till snarare
varje
utan
berör
annons
Mark
och
*exploateringsavdelni
Skicka QR-koden
till
Återbruket
ngen
på SLF. som
skriver ut en etikett
* Scanna en QR-kod
på en befintlig
möbel/objekt
* Se alla tillgängliga
möbler i en lista och
filtrera listan
* Se vart en möbel
befinner sig på en
karta
* Se i en egen profil
vilka möbler/objekt

Öka återbruk
och reparation
samt förlänga
livslängden på
IT- utrustning

Aktivitet

2021

3. Koncernen ska samverka i forsknings- och
utvecklingsprojekt inom staden samt samarbeten med universitet för att bidra till ökad
resurshållning och cirkulära flöden. (1, 2)

Utveckla webbaserad
förmedlingssida för olika cirkulära
initiativ inom staden

4. Helsingborgs stad ska , inom ramen för H22,
öka kunskapen och intresset hos invånarna för
cirkulära lösningar, exempelvis för Vera Park
och Recolab. (1, 2)

Habiteum har kontinuerligt
verkstäder med fokus på återbruk
och minskad konsumtion av vatten
för skolelever och allmänhet.

5. Helsingborgs stad använder digitaliseringens möjligheter för att minska matsvinnet. (1)

6. Helsingborgs stad ska uppmuntra, utbilda
och ge verktyg till verksamheter och invånare
så att de kan minska sitt matavfall. (1)

7. Koncernen ska minska konsumtion av onödig plast och fasa ut fossilbaserad plast. (1)

Berörda målområden
står inom parentes
efter aktuell åtgärd.

Inom ramen för Recolabs verksamhet
för kommuninvånare, verkar vi för att
öka intresset för och kunskaperna
om cirkulära lösningar.

Samarbeta med
innovationsavdelningen på vård- och
omsorgsförvaltningen för att
uppmärksamma miljöinitiativ
Informera om hållbart firande i
samband med student och
skolavslutning (ballonger, konfetti,
enggångsmaterial)

8. Helsingborgs stad ska verka för att företag
och verksamheter minskar sitt avfall och skapar förutsättningar för cirkulära flöden av det
som uppstår. (1, 2)

Genomföra ett konkret projekt med
att tillföra biokol till åkerjord och
studera skördeutfallet.

9. Helsingborgs stad ska minska sitt verksamhetsavfall och skapa förutsättningar för
cirkulära flöden av det som uppstår. (1, 2)

Arbeta för utveckling av
klimatsmartare betongprodukter.

Begreppsförklaring:
Helsingborgs stad – åtgärden omfattar kommunens egna förvaltningar och verksamheter.
Koncernen – åtgärden omfattar även kommunala bolag.
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Ökade återbruk
och minskad
nedskräpning.
Avfallsminimerin
g och sortering

Vid inköp ska
återbrukat
material väljas i
första hand

Halverat
matsvinn

Miljömässigt
liten påverkan
men stort
symbolvärde

Minska
mängden
inköpta
skoskydd av
engångsplast,
samt minska
Distribution
textilier som och
går
byte
av
till förbränning.
återbrukat
material inom
staden
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Åtgärd
10. Koncernen ska aktivt jobba med att förebygga uppkomsten av förorenade massor. (1, 2)

11. Koncernen ska planera bygg- och anläggningsprojekt så behovet av att flytta massor
minskar. (1)
12. Koncernen ska minska klimat- och resursanvändning vid byggskedet av egna fastigheter, vid rivning samt i byggmaterial. (1, 2)

13. Koncernen ska verka för ökad kunskap och
samverkan i återbruk av byggmaterial. (1)

14. Helsingborgs stad ska förbättra och
implementera fullständig källsortering i alla
kommunala verksamheter. (2)

15. Koncernen ska underlätta möjligheterna
för sortering på allmänna platser och i kommunala publika lokaler. (2)
16. Koncernen ska uppmuntra och påverka
invånare att öka källsorteringen av matavfall,
förpackningar, tidningar, farligt avfall och
elavfall. (2)
17. Helsingborgs stad ska bidra till att ta fram
en hållbar process för hantering av externslam
från små avloppsanläggningar. (2)

Aktivitet

2021

Hitta avsättning för lokalproducerad
biokol inom ramen för stadens
markanläggning. Testa produkten i
olika entreprenader

Delta i programstyrelsen för
innovationsprogrammet RE:source
som fokuserar på att utveckla
cirklulära, resurseffektiva flöden.
Samla in och analysera data för att
minska matsvinn i kommunala
storkök

Utbilda kökspersonal på vård- och
omsorgsförvaltningen i
avfallshantering och tekniker för att
minska matsvinnet
Införa dagliga matsvinnsmätningar i
samtliga kommunala skolor och
förskolor samt utvalda vårdboende

Habiteum har kontinuerligt
verkstäder med olika grupper inom
både staden, för allmänheten och
skolelever med fokus på minskat
matsvinn.

Sprida koncept för att minska
engångsprodukter och plast i
kommunens egna verksamheter.

Arbeta för att minska
plastanvändningen i vård- och
omsorgsförvaltningens
verksamheter

18. Koncernen ska samverka och undersöka
nya metoder tillsammans med privata aktörer
och civilsamhälle för att minska nedskräpning
på land och i haven, t ex genom testbäddar.(3)

Utveckla stödkoncept för
verksamheter att minska konsumtion
av fossilbaserad plast.

19. Koncernen ska bevaka och driva på utvecklingen av sorterande avlopp- och avfallssystem. (2, 4)

Försöka ersätta plastmaterial med
naturliga material i bygg- och
anläggningsprojekt.

20. Koncernen ska hitta alternativa möjligheter för avsättning av lokalt producerad
biogas. (4)

Tydliggöra företagens möjlighet att
jobba proaktivt inom ramen för
Helsingborgsavtalet med att minska
sin resursanvändning
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Ansvar

Effekt

. SBF-Förvaltningen
är i ett tidigt skede
av att ta fram en
utredning som berör
just biokolets
potentiella
KF
användningsområde
n och effekterna
(såväl miljömässiga
som ekonomiska) av
sådan användning. Vi
har testat
attin
Data
samlas
använda biokol
månadsvis
och i
växtbäddar.av
analyseras
måltidschef och av
miljösamordnare.
Vid behov kontaktas
VOF
har under 1,5
de verksamheter
år
haft
en från
som
avviker
svinnovatör
anställd
uppsatta målvärden
som
kringjobbat med att
minska matsvinnet.
Resultatet är ca xx%
För
att underlätta
minskat
matsvinn. I
införandet
av den
december 2021
nya
rutinentjänsten
med
upphörde
matsvinnsvägning
för svinnovatören
togs
och en ny HBG
Learns utbildning
Habiteum
har
fram med korta
genomfört
och
instruktionsfilmer
fortsätter
som dels förklarar
genomföra
olika
så
hur vägningen
ska
kallade
utföras och
matverkstäder.
registreras,
Kulturförv - dels
syftar
till att
Helsingborgs
inspirera
andra
museer har
tagit
förskolor
att börja
fram
en inköpspolicy
väga
och arbeta I
för verksamheten.
aktivt
meddet stor
den ligger
Arbetet
matsvinnet
tyngd påhar
att inte
man i
kunnat
genomföras
pedagogiskt.
17
första hand
ska
dels
på
grund
av
personer
har
inhandla begagnat,
pandemin,
dels på
genomfört
via exempelvis
grund
av att ivård
utbildningen,
11fall
Återbruket,
de
och
intepå
haft
personer
håller
manomsorg
måste
köpa
Stödkoncept
finns
någon
att
slutföra
nytt.
Att laga och
via
samarbete
miljösamordnare
utbildningen
reparera
lyftsoch
som79
mellan
eller
annan
personer
är anmälda
ett
miljöförvaltningen,
samordnare
för
att gå den. Enligt
förstahandsalternati
inköpsenheten
och
avfallsplanefrågor.
statistiken
är
det
ett
v i syfte
att minska
NSR.
Konceptet
varierat
antal
SBF
Förvaltningen
det avfall
som
bygger
på
ett
antal
förskolor
som
har
arbetat
med att
genereras
av
workshopar.
registrerar
sitt svinn
minska
fallskydd
av
verksamheten.
Inköpsenheten
dagligen,
men
som
plastmaterial
och
Detta
gäller
främst
bidrar
med
mest runt 26
rutschbanor
påoch
inventarier
i dess
inköpsstatistik
förskolor
som
har
lekplatser.
Det
sker
olika former
och
utbildning
kring
Arbete
pågår
kommit
igång
att
en
avvägning
iinom
varje
beräknad
livslängd.
avtal,
ramen
för
vägaom
och
registrera
fall
det
är
miljöförvaltningen
Klimatavtal
sitt
svinnatt
mer
eller
relevant
använda
med
projektochmer
Helsingborg
och
mindre
regelbundet.
plast
eller
annat
processledning
och
konkreta
Det är 27 förskolor
material.
NSR
mednågon
utbildning
samarbeten
håller
som har
form
kring
avfallsfrågor
exempelvis
på att
av eget
och
plast.
skapas
inom textilier.
livsmedelsinköp
som
fortfarande inte
väger och
registrerar sitt svinn.
Det är ca. 22
förskolor som inte
gör några egna inköp
(får all mat skickad
till sig) och inte
heller har kommit
igång att väga och
registrera. Dessa

Öka internt
återbruk och av
cirkulära möbler

Förbättra
avfallsh.
gemensam syn
med minskad
resursanvändnin
g
Delande och
inv lär sig
reparera/serva
sina cyklar

Bilaga 3D.
Åtgärdsplan
Höganäs kommun

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

Aktivitet

2021

Ansvar

B. Avfallsminimering på vårdboende

Socialförvaltning och
Höganäs Omsorg AB

D. Minskat matsvinn, mål om max 8%
år 2023. delmål 2021 12%.

Kommunledningskon
toret

B. Materialoptimera byggprojekt
2021-2023

Utbildningsförvaltn

F. Ta fram plan för minskad
användning av plast i kommunens
verksamheter
F. Plastbanta inom städavdelningen

Höganäshem AB

A. skolprojekt för ökad
återanvändning

Kommunledningskon
toret/NSR

Återbruk av kommunorganisationens
inventarier

Kommunledningskon
toret

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

A. underlätta för återbruk hos
Höganäshems hyresgäster

MInimeringsmästarna

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

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

1:1:2 Matsvinnet i regionen ska minska

1:2:1 Regionen ska verka för att mängden

med 50 procent per invånare till 2024
jämfört med 2017.

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

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

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

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

Aktivitet

2021

Ansvar

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

A. förbättra avfallssorteringen i
flerfamiljsfastigheter

Samhällbyggnadsförv
altning

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

G. Miljöanpassa evenemang genom
certifiering

Teknik och
fastighetsförvaltning
och
kommunledningskon
tor

A/B. Källsortering i klassrummen

Miljöförvaltning

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

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

...NSR, tar fram ett underlag till
politiken.

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

A. Förbättra avfallssorteringen i
flerfamiljsfastigheter

Höganäshem AB

G. Miljöanpassa evenemang genom
certifiering

Näringslivsavdelning
en

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

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

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

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

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

restavfallet ska vara 0 procent 2024.

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

2:1:4 Mängden textilier i restavfallet ska

2:2:2 Regionen ska verka för att andelen

2:1:3 Mängden farligt avfall och elavfall i

minska med 40 procent till 2024 jämfört med
2018.

utsorterat avfall från verksamheterna ska öka till
2024.

2:1:5 Mängden ej sorterbart på återvin-

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

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

nas farliga avfall sorteras ut och omhändertas på
bästa sätt.

17

Effekt
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Målområde 3:
Förebygga och
begränsa nedskräpning
Åtgärd
A. Mäta nedskräpningen genom antal
nedskräpningsärenden, för att kunna följa
utvecklingen, utforma åtgärder och utvärdera insatser.
B. Höganäs kommun arbetar för att förebygga och minska nedskräpningen på offentliga
platser.
C. Uppmuntra och påverka kommunens invånare att minska nedskräpningen på offentliga
platser.
D. Höganäs kommun ska årligen genomföra
skräpplockarkampanjer.
E. Höganäs kommun ska årligen delta i
nätverket för nedskräpning med syfte att
samordna nedskräpningsåtgärder.

Aktivitet

2021

Ansvar

D. Skräpplockardagar med
föreningar i kommunen

Samhällsbyggnadsför
valtningen

B. Separat grupp sommarjobbare i
tre omgångar med uppdrag att städa
i kommunen. även städning på
Kullaberg i samverkan med
länsstyrelsen.

Samhällsbyggnadsför
valtningen

D. Utred hur vi ska engagera oss till
HSR verksamhet, ska vi vara
medlemmar där så det viktigt att det
ger kommunen utväxling. finns det
intresse från skolor att plocka skräp?

kommunledningskon
toret

B. Arbetsmarknadsenheten har en
arbetsgrupp som plockar skräp i
kommunen. i huvudsak i
centralorten.

Samhällsbyggnadsför
valtningen

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

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

Aktivitet

2021

A. Starta Kommunövergipande
projekt kring schakmassor. Mål att
minska transporter av schakmassor
ökad återanvändning av
schakmassor

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

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

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

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

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

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

Effekt

Bilaga 3E.
Åtgärdsplan
Åstorps kommun
Det finns två lokala
måldokument som berör
avfallsområdet i Åstorps kommun:
- Översiktsplan 2012
- Miljömål för
Åstorps kommun
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Målområde 1:
Förebygga
resursslöseri
Åtgärd
A. Uppmuntra och påverka invånarna att
förebygga avfall och öka återanvändningen.
B. Åstorps kommun arbetar för att förebygga
avfall i de kommunala verksamheterna.
C. Åstorps kommun arbetar för att öka
återanvändningen i de kommunala verksamheterna.
D. Åstorps kommun arbetar för att minska
matsvinnet i de kommunala verksamheterna.

Ansvar

Effekt

Delta i Minimeringsmästarna och
kommunicera projektet genom
kommunens kanaler.

Miljökontoret

Fler
verksamheter
sorterar mer av
sitt avfall

Vägning av matsvinn lyfts upp vid
tillsyn på skolor och förskolor

Miljökontoret

Fler
skolmatsalar
väger
matsvinnet vid
fler tillfällen

Närvara på nätverksträffar med NSR

Miljökontoret

Ökad kunskap i
kommunen
genom
nätverken

Aktivitet

2021

E. Uppmuntra och påverka verksamheter (t
ex restauranger, butiker)
att arbeta för att minimera matsvinn.
F. Åstorps kommun arbetar för att fasa ut
produkter tillverkade av fossilbaserade plaster från kommunala verksamheter.
G. Åstorps kommun ska årligen delta nätverksträffar som NSR sammankallar.
H. Utbilda tjänstemän och politiker om avfallshantering, genom studiebesök på NSR.

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

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

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

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

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

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

Ansvar

Effekt

Deltar i Minimeringsmästarna

Miljökontoret

Fler
verksamheter
ökar sin
avfallssortering

Fortsatt avfallsfokus vid tillsyn på
kommunala verksamheter

Miljökontoret

Mer bygg- och
rivningsavfall
återvinns/återbr
ukas

Aktivitet

2021

C. Åstorps kommun arbetar för en ändamålsenlig sortering och för att öka källsorteringen i kommunala verksamheter.
D. Uppmuntra och påverka verksamheter (t
ex restauranger, butiker) att arbeta för att
öka utsorteringen av matavfall, fett, förpackningar och tidningar.
E. Åstorps kommun ska årligen kontrollera
verksamheternas utsortering av avfall enligt
checklista utvecklad av NSR vid tillsyn.
F. Vid stora evenemang använda NSR:s evenemangskitt med full sortering för offentlig
plats.

Effektmål
2:1:1 Mängden restavfall per invånare ska

2:1:6 100 procent av externslammet som

minska med 42 procent till 2024 jämfört med
2017.

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

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

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

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

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

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

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

2:2:3 Regionen ska verka för att verksamheternas farliga avfall sorteras ut och omhändertas på bästa sätt.
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Målområde 3:
Förebygga och
begränsa nedskräpning
Åtgärd

Aktivitet

2021

Ansvar

Effekt

A. Mäta nedskräpningen genom antal
nedskräpningsärenden, för att kunna följa
utvecklingen, utforma åtgärder och utvärdera insatser.

Gemensam tillsyn mellan miljö- och
byggkontoret på nedskräpade
fastigheter

Miljökontoret

Butiker med
nedskräpningspr
oblematik vidtar
egna åtgärder
för att minska

B. Åstorps kommun arbetar för att förebygga
och minska nedskräpningen på offentliga
platser.

Gemensam tillsyn mellan miljö- och
byggkontoret på nedskräpade
fastigheter

Miljökontoret
Byggkontoret
Tekniska kontoret

Förvaltningsövergripande
nedskräpningssamverkan med
uppföljning och utvärdering av
hanteringen av nedskräpnings.och
dumpningsärenden.

Miljökontoret
Tekniska kontoret

Fler
gemensamma
tillsyner på
nedskräpade
fastigheter/tomt
er
Förbättrad
samverkan
internt

C. Uppmuntra och påverka kommunens invånare att minska nedskräpningen på offentliga
platser.
D. Åstorps kommun ska årligen genomföra
skräpplockarkampanjer.
E. Åstorps kommun ska årligen delta i nätverket för nedskräpning med syfte att samordna
nedskräpningsåtgärder.

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

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

23

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024 // BILAGA 3E // ÅSTORPS KOMMUN

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

Aktivitet

2021

En plan för hantering av
schaktmassor inom kommunen ska
tas fram

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

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

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

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

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

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

Effekt

Miljökontoret

Ökad
samverkan och
samsyn kring
hantering av
massor

Bilaga 3F.
Åtgärdsplan
Ängelholms kommun
Det finns tre lokala
måldokument som berör
avfallsområdet
i Ängelholms kommun:
- Vision Ängelholm 2020
- Översiktsplan 2035
- Miljöplan för Ängelholms
kommun
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Målområde 1:
Förebygga
resursslöseri
Åtgärd
A. Uppmuntra och påverka invånarna att
förebygga avfall och öka återanvändningen.
B. Ängelholms kommun arbetar för att förebygga avfall i de kommunala verksamheterna.
C. Ängelholms kommun arbetar för att öka
återanvändningen i de kommunala verksamheterna, genom att utreda möjligheten till ett
internt återbrukscentrum.
D. Ängelholm kommun arbetar för att minska
matsvinnet i de kommunala verksamheterna,
med hjälp av programmet Hantera.
E. Uppmuntra och påverka verksamheter (t
ex restauranger, butiker)att arbeta för att
minimera matsvinn.
F. Ängelholms kommun arbetar för att fasa
ut produkter tillverkade av fossilbaserade
plaster från kommunala verksamheter genom
upphandlingar.
G. Ängelholms kommun ska årligen delta på
nätverksträffar som NSR sammankallar.
H. Ängelholms kommun arbetar kontinuerligt med den interna avfallsgruppen som
startades 2018.
I. Ängelholms kommun ska med hjälp av upphandling fasa ut onödiga förpackningar.

Aktivitet

2021

Ansvar

A. Ljusfesten miljömärks och
återvinning uppmuntras.
Kommunen deltar i
Minimeringsmästarna?

Enheten för natur
och ekologisk
hållbarhet, NSR

B. Måltidsservice driver ett projekt
för att minska matsvinn (KliMATval).
Pilotprojekt på äldreboende i
kommunen för att minska
avfallsmängder (NSR driver
projektet).
C. Frågan utreds (i samarbete med
NSR)

Samhälle
(måltidsservice), NSR

D. Arbetet fortsätter.

Hälsa, Samhälle
(måltidsservice)

E. Miljöinspektörer informerar vid
tillsyn (Restaurang på Catena Arena
är ett bra exempel att ta efter).

Miljöenheten, NSR

F. Sker kontinuerligt i utvalda
upphandlingar.

Enheten för natur
och ekologisk
hållbarhet,
upphandlingsenhete
n

G, H, I. Sker kontinuerligt

Ängelholm kommun,
NSR

Hälsa, Lärande och
familj, servicestöd
och kommunikation
(IT)

J. Öka medvetenheten för återbruk för kommunens invånare genom att marknadsföra
återvinningscentralens återbruksmöjligheter
samt andra kommunala initiativ.

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

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

1:1:2 Matsvinnet i regionen ska minska

1:2:1 Regionen ska verka för att mängden

med 50 procent per invånare till 2024
jämfört med 2017.

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

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

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

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

Aktivitet

2021

Ansvar

A. NSR förmedlar sorteringsguide till
invånarna i samband med t.ex.
fakturering av fastighetsnära
hushållsavfall. Lyfts vid tillsyn och vid
evenemang som Ljusfesten.

Miljöenheten, NSR

B. Sker kontinuerligt.
Återvinningskärl med flera fraktioner
sätts ut vid behov.
Ställningar med hundpåsar finns
utplacerade på strategiska platser.
Fimpzoner kommer att uppföras
C. Vi utreder om det finns
verksamheter som saknar
möjligheter för källsortering.
Paper Circle (återvinning av
pappershanddukar) har införts på...

Stadsmiljö

...fyra ställen i kommunens
organisation. Projektet kommer att
utökas.

Servicestöd,
ekonomi och kvalitet
(fastighetsstrategern
a, Ängelholmlokaler)

D. Information vid tillsyn

Miljöenheten, NSR

E, F. Sker kontinuerligt

Miljöenheten

G, H. Vi deltar i arbetet.

Stadsmiljö

I. Studiebesök anordnas.

Miljöenheten, NSR,
Ängelholms
reningsverk

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

Effektmål

2:1:1 Mängden restavfall per invånare ska

2:1:6 100 procent av externslammet som

minska med 42 procent till 2024 jämfört med
2017.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3:2 Nedskräpning i regionen ska förebyggas

Aktivitet

2021

Ansvar

A. Nedskräpning mäts genom
ärendesystem, skräpplockardagar
m.m.

Stadsmiljö

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

Stadsmiljö

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

Enheten för natur
och ekologisk
hållbarhet

D. Sker kontinuerligt.

Stadsmiljö

E. Sker kontinuerligt. Kommunen
anordnar skräpplockarkampanjer:
Strandens dag (tillsammans med
Städa Sverige), Vattendagen
(tillsammans med Vattnets hus), Håll
Rent (tillsammans med Håll Sverige
Håll Rent
(tillsammans
med Håll
Rent),
Grönvit
Hållbarhet
Sverige Rent),
Grönvit
(tillsammans
med
RögleHållbarhet
BK).
(tillsammans med Rögle BK).

Stadsmiljö
Miljöenheten

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

Aktivitet

2021

Ansvar

A. Sker kontinuerligt.

Enheten för natur
och ekologisk
hållbarhet

B. Sker kontinuerligt.

Intraprenad,
Miljöenheten,
projektenheten

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

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

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

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

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

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

Bilaga 3G.
Åtgärdsplan
NSR
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Målområde 1:
Förebygga
resursslöseri
Åtgärd
A. Uppmuntra och påverka invånarna att
förebygga avfall och öka återanvändningen
tillsammans med kommunerna.
B. Uppmuntra och påverka verksamheter
och kommunala förvaltningar tillsammans
med kommunerna att arbeta för att minimera
matsvinn.
C. Kontinuerligt Miljönärmärka verksamheter som uppfyller kraven.
D. Årligen sammankalla kommunerna till
tematräffar/nätverksträffar med fokus på
avfallsförebyggande.
E. Delta som ett stöd i projekt som pågår runt
om i regionen för att minska avfallsmängderna.
F. Aktivt omvärldsbevaka för att fånga upp
andra aktörer och projekt i regionen.
G. Kartlägga nya flöden i återbrukskedjan för
att sätta in insatser mot ett ökat återbruk.
H. Vara ambassadörer genom att utbilda all
personal på NSR om vikten av förebyggande, så
att vi kan leva som vi lär.

Aktivitet

2021

Ansvar

NSR ska aktivt delta i arbetet med
Resursens hus.

Projektenheten

NSR ska arbeta med att öka mängden
grovavfall som går till återbruk, både
på återvinningscentralen och
fastighetsnära

Projektenheten

NSR ska arbeta med att öka mängden
miljönärmärkta verksamheter

ÅVC

NSR ska utvärdera och testa
fastighetsnära insamling av textil

Projektenheten fram
till juni 2022,
därefter övergår
ansvaret till ÅVC.

NSR ska arbeta aktivt med att minska
matsvinn och öka utsortering av
matavfall

D. NSR ska sammankalla
kommunerna till
tematräffar/nätverksträffar

I. Öka möjligheterna för invånarna att lämna
textilier till återanvändning .
J. Arbetar för att fasa ut produkter tillverkade av fossilbaserade plaster från den
egna verksamheten och uppmuntra andra
verksamheter att göra likadant.

NSR ska öka kunskapen till
flerfamiljsfastigheter via
fastighetsägarträff och sopskola

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

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

1:1:2 Matsvinnet i regionen ska minska

1:2:1 Regionen ska verka för att mängden

med 50 procent per invånare till 2024
jämfört med 2017.

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

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

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

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

Aktivitet

2021

Ansvar

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

NSR ska genomföra en förstudie
kring det optimala 4fackssystemet.

Projektenheten fram
till juni 2022.

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

NSR ska arbeta aktivt och utvärdera
on demand tömning

PUG

C. Samverka med Villaägarna samt Hyresgästföreningen för ändamålsenlig och
meningsfull källsortering för villor och flerfamiljsfastigheter.
D. Se över insamling av material och aktörer
för återvinning för att undersöka om en
bättre återvinningsgrad är möjlig.
E. Öka kunskapen internt om hantering av
externslam för att säkra upp en hållbar hantering i framtiden.
F. Kontinuerligt undersöka tekniker som möjliggör återanvändning av förorenade massor
på plats.

NSR ska arbeta aktivt med
nyhetsspridning och information via
fastighetsägarna till boende i
flerfamiljshus
Vårdprojekt (pga corona kommer
stor del av detta projekt flyttas fram
till 2021)

ÅVC

NSR ska arbeta proaktivt för att öka
utsorteringen av matavfall, fett,
förpackningar, tidningar, farligt avfall
och elavfall.

ÅVC & BEH

G. Kartlägga materialflödena på återvinningscentralerna för bättre återvinning av material
som inte går att återanvända.

NSR ska undersöka möjligheterna att
lyfta insamlat material i
avfallstrappan

H. Arbeta aktivt med att öka mängden
schaktmassor som renas så att de kan återanvändas i anläggnings- och konstruktionsändamål.

NSR ska arbeta med att säkerställa
hanteringen av toalettbodar och
fosforfällor.

I. Arbeta med att säkerställa och bibehålla
renheten på det matavfall som NSR hanterar
J. Öka möjligheterna för invånarna att lämna
textilier till återvinning

NSR ska arbeta aktivt med
masshantering i regionen

Effektmål
2:1:1 Mängden restavfall per invånare ska

2:1:6 100 procent av externslammet som

minska med 42 procent till 2024 jämfört med
2017.

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

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

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

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

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

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

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

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

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024 // BILAGA 3G // NSR

Målområde 3:
Förebygga och
begränsa nedskräpning
Åtgärd
A. Mäta medvetenheten kring nedskräpning
genom NSR:s kundundersökning för att
kunna följa utvecklingen, utforma åtgärder
och utvärdera insatser tillsammans med
kommunerna.
B. Årligen sammankalla kommunerna till
nätverket för nedskräpning med syfte att
samordna nedskräpningsåtgärder.

Aktivitet

2021

NSR ska mäta medvetenheten och
upplevelsen av nedskräpningen i
NSRs kommuner

NSR sammankallar kommunerna
kring temagruppen nedskräpning

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

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

Effekt

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024 // BILAGA 3G // NSR

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

Effektmål

Aktivitet

Ansvar

2021

NSR ska arbeta med att förebygga
uppkomsten av reklamationer,
klagomål och avvikelser

Projektenheten

NSR ska arbeta med att hitta en
hållbar hantering av slam.

Proj/PUG?

NSR ska aktivt delta i stadsutveckling
för att kunna påverka
avfallstransporterna i nya stadsdelar

NSR ska arbeta med effektivare
hantering av mjukplastbeställningar
och grovavfallsbeställningar.

NSR ska upprätta en anläggning för
biokolsproduktion

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

NSR ska uppgradera gassystemet för
deponigasen.

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

NSR ska arbeta med rening av
lakvatten från PFAS

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

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

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

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

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

4:3 Nöjd Kund Index (NKI) för regionen
ska öka enligt ägardirektivets mål (4,4/5
till 2020).
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Effekt

BILAGA 4

Renhållningskollektiv
Intäkter
Taxa
Materialintäkter
Transportbidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Insamling inkl slam
Behandling FNI och ÅVC
Återvinningscentaler
Material påsar mm
Övriga
Avskrivningar
Del av overhead
Gemensamma kostnader KR
Summa kostnader

RESULTATRÄKNING 2020 OCH 2021

Helsingborg
2021
2020

Båstad
2021
2020

Åstorp
2021
2020

Ängelholm
2021
2020

Höganäs
2021
2020

Bjuv
2021

2020

160 650
4 531
0
0
165 181

141 512
2 247
0
2 500
146 259

28 313
391
0
0
28 704

28 614
211
0
0
28 825

18 815
361
0
0
19 176

16 841
183
0
0
17 024

54 163
827
0
0
54 990

45 306
431
0
0
45 737

34 852
836
0
0
35 688

28 718
410
0
0
29 128

17 940
411
0
0
18 351

15 502
183
0
0
15 685

82 945
27 697
18 044
7 882
10 624
1 347
3 737
6 873
159 149

78 592
26 629
16 825
0
16 840
0
2 678
5 818
147 382

15 824
3 476
2 125
3 707
3 632
25
387
714
29 890

15 013
2 957
2 586
2 891
2 753
38
278
605
27 121

9 177
2 636
3 004
1 654
1 262
0
409
751
18 893

9 166
2 464
2 988
0
2 007
0
293
636
17 554

22 784
7 305
8 557
3 183
2 612
3 635
1 085
1 995
51 156

21 726
6 478
8 506
0
8 757
0
778
1 689
47 934

17 230
5 311
6 043
2 988
2 983
0
683
1 256
36 494

16 145
4 931
6 433
0
4 561
0
490
1 063
33 623

9 721
2 413
2 573
1 864
1 186
0
395
727
18 879

9 228
2 317
2 553
0
2 117
0
283
615
17 113

Resultat renhållning

6 032

-1 123

-1 186

1 704

283

-530

3 834

-2 197

-806

-4 495

-528

-1 428

Ackumulerat resultat

12 064

6 032

13 011

14 197

553

270

-13 058

-16 892

-5 301

-4 495

682

1 210

