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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 avfalls-
mängder 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 fort-
farande 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.
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Inledning
Enligt bestämmelserna i miljöbalkens 15:e kapitel ska varje kommun ha en avfallsplan.  
En avfallsplan ska innehålla mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.  
Avfallsplanen är ett av tre styrande dokument när det gäller avfallshantering i kommunen.  
De två andra är renhållningsföreskrifterna och avfallstaxan.  

Uppföljning av kommunens avfallsplan ska göras varje år för att säkerställa att mål och åtgärder 
genomförs. 

NSR:s sex ägarkommuner har antagit en gemensam regional avfallsplan med mål och åtgärder 
för att minska avfallets mängd och farlighet.  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.

1:1:2 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 restav-
fallet med 50 procent till 2024 jämfört 
med 2017 genom att öka medveten-
heten kring användningen av onödiga 
plaster och bidra till en hållbar kon-
sumtion.

 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 återvinningscentralen som 
inte är hushållsavfall ska gå till återan-
vändning till 2024.
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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.  

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.

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

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 kommu-
nen 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

2 CO2-e = koldioxidekvivalent, ett mått för att jämföra oli-
ka utsläppskällors påverkan på växthuseffekten och global 
uppvärmning.

3 Källa Livsmedelsverket

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-e

2 . 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 växthus- 
gaser 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 utsläppa-
ren 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 samman- 
sättning. 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.   
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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 1:2:2 - 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 åter-
användning 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 återvinningscentraler-
na 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 material- 
återvunnits 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.

4 ”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.

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, tillsynsmyndig- 
heter 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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2:2:3 Regionen ska verka för att verksamhe-
ters farliga avfall ska sorteras ut och  
omhändertas på bästa sätt.

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 matav-
fall, förpackningar och tidningar ska öka till 
2024 jämfört med 2017.

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

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

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 mil-
jönytta till 2024.

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

2:2:2 Regionen ska verka för att andelen 
utsorterat avfall från verksamheter ska öka 
till 2024.
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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 restavfalls-
mängderna 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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Av de nästan 28 000 ton restavfall som samlas in från flerfamiljsfastigheter, villor och fritids-
hus 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.

Figur 1 Sammansättning av restavfallet hos flerfamiljshus 
i NSR-regionen

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

Kommun 2020 2021

Flerfamiljshus Villor/ fritid Flerfamiljshus Villor/ fritid
Bjuv 50 % 77 % 34 % 77 %

Båstad 44 % 80 % 37 % 72 %

Helsingborg 44 % 73 % 41 % 79 %

Höganäs 52 % 58 % 58 % 59 %

Åstorp 44 % 70 % 27 % 72 %
Ängelholm 50 % 69 % 34 % 70 %

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

Sammansättning restavfall
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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 verksam-
heter 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
Mängd 
insamlat 
restavfall

2018 44 354 ton
2019 43 595 ton
2020 43 694 ton
2021 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.

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. 

Figur 10 Mängd farligt avfall och elavfall i restavfallet utifrån plockanalyser och insamlade mängder. Mäts i procent
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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 inne-
bär 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 revaq- 
certifierade. 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 konstruktions-
material 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 be-
tydelse 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 nedskräp-
ning.

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 ned-
skräpningens konsekvenser hos kommunin-
vånarna.
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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 Hel-
singborg nedskräpningen via ”Håll Sverige Rent skräpmätning”.

Kommun 2018 2019 2020 2021

Bjuv 84 26 76

Båstad 21 20 5

Helsingborg 11,27 antal 
skräpföremål per 

10m3

9,13 antal 
skräpföremål per 

10m3

- 4193

Höganäs 3 115+10 14

Åstorp 300 30 42

Ängelholm 90 95-100 95

Kommun 2018 2019 2020 2021

Bjuv 35 % 41 % 39 % 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 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 nedskrä-
pad. 2021 var denna siffra 30%. Den upplevda nedskräpningen mäts via kundundersökningen 
som NSR gör årligen.  

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 kun-
derna 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.

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

4:1 Den totala klimatpåverkan från avfalls-
hanteringen 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 besöks-
bussarna kör på fossilfria bränslen. 

4:1:3 Uttaget av metangas från Filbornade-
ponin i Helsingborg ska öka till 2024 jäm-
fört med 2017.

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

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

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

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

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 for-
don 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 biokolsanlägg-
ningen 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 start-
värdet 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.

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.

Figur 16 Genomsnittlig avfallskostnad per invånare
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Effektmål 4:3 - Nöjd Kund Index (NKI)
Utvecklingen av Nöjd Kund Index (NKI) ska redovisas .

Tabell 5 Nöjdkundindex för 2017-2021

2017 2018 2019 2020 2021

Bjuv 4,4 4,4 4,3 4,2 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

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 be-
trakta som mycket högt. Nöjdheten är även hög när det gäller de allra flesta frågor i undersök-
ningen. 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 kundservi-
ce?”. Den har gått från 4,3 år 2020 till 4,1 år 2021. I denna fråga är det framförallt Åstorp kom-
mun 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 handlings-
plan 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 in-
vånarna utmanas i att minska sina avfallsmängder under 1 år. Detta kommer under 2021-
2022 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 av-
fallshanteringen i flerbostadsfastigheter. 

• MÅNA – ”Mobil Återvinning Nära Användaren” har under året testats och utvärde-
rats. 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 uppsat-
ta. 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 fokuse-
ra 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 flö-
den och samarbetspartners för att lyfta avfallet högre upp i avfallstrappan.

• Utveckla nya tjänster och strategier som lotsar våra kunder till nya beteenden för ökat åter-
bruk 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. 



Sammanställning kommunvis
Invånare 15429 15501 15715 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

Fastighetsnära (kg/invånare och år) 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Restavfall 118,8 120,2 115,2 119,4 113,02 173,8 174,7 164,1 144,4 147,3 190,6 186,0 179,5 174,0 174,4 180,4 173,2 172,6 167,3 161,0 142,3 144,3 141,6 143,4 149,8 142,8 140,7 138,5 136,1 138,44 173,6 170,2 165,2 160,5 160,6
Matavfall, orent 0,0 0,0 0,0 7,5 28,59 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 6,1 18,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,8 3,2
Matavfall 59,8 55,3 52,6 54,3 32,87 96,6 93,7 87,7 82,3 86,6 52,1 45,7 46,5 47,8 47,1 53,5 51,8 48,1 53,0 56,2 55,2 51,9 55,0 49,2 33,4 67,2 65,6 64,3 64,3 64,5 57,9 53,2 52,8 53,6 51,7
Trädgårdsavfall 91,4 72,9 75,4 74,4 76,60 61,8 75,6 69,3 71,6 75,9 46,9 38,2 42,5 43,0 45,0 70,2 60,8 68,9 67,9 70,2 63,9 50,3 62,0 50,8 65,0 64,9 54,6 62,2 60,1 63,4 56,8 46,7 53,0 52,3 55,5

Summa 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
Grovavfall FNI
Grovsopor - Svårsorterat cont. 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

Grovsopor - Brännbart pannan 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

El-avfall, producentansvar 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

H-håll Grovsop. Återbruk FNI 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

Grovsopor  - flakbil FNI 2,8 2,8 2,8 1,7 2,38 4,5 3,4 7,5 5,9 6,7 3,8 3,7 3,2 3,0 3,5 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 2,7 3,9 3,4 1,5 1,0 3,2 3,3 2,5 4,7 5,9 3,3 3,2 3,0 2,5 2,9

H-håll Grovssop Vitvaror + kyl och frys FNI 1,2 1,63 3,2 3,4 0,7 0,8 0,0 0,0 1,3 1,0 1,0 1,1 0,9 1,0

Summa Grovavfall 2,8 2,8 2,8 3,4 4,59 4,5 3,4 7,5 10,2 11,5 3,8 3,7 3,2 4,8 5,5 0,0 0,2 0,2 0,6 0,2 2,7 3,9 3,4 3,2 2,4 3,2 3,3 2,5 6,4 7,9 3,3 3,2 3,0 4,3 4,9
Summa kommunalt avfall hämtat vid fastighet 
(kg/invånare och år) 272,8 251,3 245,9 258,9 255,7 336,7 347,4 328,6 308,4 321,6 302,8 284,0 281,7 278,1 273,5 304,1 286,0 289,8 288,8 287,9 264,1 250,4 261,9 252,7 269,3 278,2 264,2 267,6 266,9 274,5 296,7 279,2 279,6 276,2 276,3
Summa kommunalt avfall hämtat vid fastighet 
(exkl. trädgårdsavfall) Kg/invånare och år 181,4 178,4 170,5 184,5 179,1 274,9 271,8 259,3 236,8 245,8 255,9 245,8 239,2 235,1 228,5 233,9 225,2 220,9 220,8 217,8 200,2 200,1 200,0 201,9 204,3 213,3 209,6 205,3 206,8 211,1 239,9 232,5 226,6 223,9 220,9
Förpackningar och tidningar
Glasförpackningar (Höganäs har även metall bland glas) 16,0 16,3 18,0 17,71 20,16 32,2 32,9 35,0 29,6 35,1 23,5 22,5 23,9 23,0 23,8 26,0 24,9 26,6 31,7 32,7 15,5 15,6 17,4 17,1 19,3 18,5 19,9 21,9 21,2 23,7 22,5 22,2 23,7 22,7 27,0
Metallförpackningar 3,4 3,6 4,1 3,97 3,38 5,3 4,0 4,6 4,8 4,3 2,5 3,0 2,9 2,5 2,6 2,3 2,4 1,5 0,8 1,1 3,3 2,7 2,7 3,1 2,5 3,7 4,1 3,4 3,5 2,8 2,9 3,2 3,0 2,8 2,6
Pappersförpackningar 21,2 22,3 21,7 23,74 22,73 31,7 33,7 30,1 29,6 32,7 20,5 20,9 21,0 22,6 24,2 24,6 27,8 28,7 34,2 34,0 17,6 15,1 15,2 18,1 17,1 22,4 19,1 21,4 23,3 22,3 21,7 21,7 22,0 24,1 24,9
Plastförpackningar 10,8 13,5 12,8 13,23 12,70 16,6 28,4 15,0 15,3 16,4 9,9 10,1 10,3 11,2 11,8 13,1 16,1 15,1 17,1 18,5 11,7 10,3 10,4 11,2 10,6 14,3 12,8 12,0 13,4 13,1 11,5 11,8 11,5 12,5 12,9
Tidningar 40,2 37,2 28,7 22,47 21,44 43,4 37,3 31,9 26,8 23,4 31,1 30,2 25,2 19,4 17,5 42,9 37,8 33,6 26,0 26,5 28,6 22,9 23,3 21,4 18,0 42,5 42,3 35,2 20,6 19,3 35,2 33,3 28,2 21,0 19,4

Summa tidningar och förpackningar totalt 91,6 92,9 85,3 81,1 80,4 129,2 136,3 116,5 106,0 111,9 87,3 86,8 83,3 78,7 80,0 108,9 108,9 105,5 109,9 112,7 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

Miljöbod
Övrigt FA 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,02 0,02
Oljeavfall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00
Annat avfall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02 0,02
Blybatterier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00
Elektriska eller elektroniksa produkter 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 0,01

Summa miljöbod 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,05 0,05
Återvinningscentral
Återbruk - Bygg och rivning 0,1 0,2 0,02 0,00 0,01 0,00 0,4 0,0 0,2 0,0 0,0 1,0 0,1 0,0
Återbruk - Hemtextil 0,8 1,9 2,4 2,5 2,3 0,5 1,0 1,1 1,6 2,0 0,6 0,8 1,2 1,5 2,0 0,9 1,1 1,8 2,2 2,0 1,4 1,9 2,5 2,4 2,0 1,2 1,4 1,4 2,1 2,0 0,8 1,1 1,4 1,8 2,0
Återbruk - Kyl & Frys, Vitvaror 0,0 0,4 0,3 0,0 0,0 0,9 1,5 2,0 0,4 0,8 0,6 1,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 1,4 1,9 2,0 0,2 0,8 0,8 1,0
Återbruk - Möbler & Prylar 1,8 4,1 5,8 5,1 5,1 1,3 2,2 2,6 2,3 2,0 1,0 1,4 1,9 1,6 1,0 1,8 2,0 3,1 3,0 3,0 1,9 2,9 4,2 3,0 3,0 2,0 3,8 3,7 3,1 3,0 1,4 2,2 2,7 2,3 2,0
Återbruk - Träpallar 0,0 0,3 0,3 0,2 0,0 0,4 0,5 1,0 0,1 0,3 0,3 0,0 0,0 0,6 0,6 1,0 0,0 0,6 0,4 0,0 0,0 0,6 0,6 1,0 0,1 0,4 0,4 0,0

Summa Återbruk 2,6 6,0 8,9 8,2 7,8 1,74 3,11 4,96 5,82 7,00 1,6 2,8 4,3 4,1 4,0 2,7 3,2 5,6 6,4 6,0 3,3 4,8 7,5 6,1 5,0 3,2 5,1 7,2 7,7 9,0 2,1 3,5 5,4 5,9 5,6
Böcker 0,2 1,2 1,5 1,5 0,6 1,9 2,0 2,0 1,3 1,2 1,3 1,0 2,6 2,5 3,1 3,0 1,8 1,7 1,7 2,0 2,6 2,1 2,6 2,0 1,6 1,6 1,8 2,0
Frityrfett 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
Kabelskrot 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,0 0,4 0,4 0,4 0,5 0,0 0,3 0,2 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,6 0,6 0,0 0,3 0,3 0,3 0,4 0,0
Metallskrot 9,2 9,0 8,0 12,5 11,0 20,1 16,9 12,8 13,3 12,0 6,3 6,7 6,3 8,8 8,0 14,2 14,4 14,4 21,7 19,0 12,7 11,4 9,7 15,0 13,0 14,2 13,6 13,7 17,7 16,0 9,7 9,6 9,0 12,4 11,0
Panta Mera 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
Wellpapp 4,5 3,8 4,3 5,1 5,5 7,4 6,9 4,6 3,6 4,0 3,4 3,3 3,6 3,8 5,0 5,3 4,8 3,9 0,8 6,0 6,4 5,9 6,0 5,9 6,0 4,7 4,9 5,3 4,8 5,0 4,3 4,1 4,1 3,8 5,0
Övrig Hårdplast 2,4 1,7 1,3 1,0 2,1 1,0 2,4 2,0 2,6 1,0 1,8 2,0 2,1 1,0

Summa Materialåtervinning Nya Produkter 13,9 13,2 14,0 22,0 20,1 28,0 24,8 19,8 20,7 19,0 9,9 11,6 11,5 16,5 15,0 19,9 22,3 21,2 28,5 29,0 19,4 19,3 17,9 25,7 22,0 19,4 21,7 21,6 27,7 26,0 14,3 15,6 15,1 20,6 20,0
Batterier max 3 kg 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0
Diverse Elektronik 5,2 5,1 4,1 4,5 3,7 6,6 6,4 4,8 3,4 4,0 3,9 4,2 2,6 2,7 2,0 5,3 5,7 5,0 5,7 5,0 6,2 5,6 5,2 5,4 4,0 5,2 5,1 4,9 4,6 5,0 4,6 4,8 3,6 3,6 3,0
Kyl & frys 1,7 1,3 1,2 1,2 1,0 4,0 3,6 2,7 1,2 1,0 1,5 1,3 0,4 0,6 0,0 2,0 1,9 1,7 1,9 2,0 2,8 2,6 2,2 1,4 1,0 2,2 1,9 1,7 1,6 1,0 1,8 1,5 0,9 1,0 1,0
Ljuskällor & Lysrör 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0
Vitvaror 2,4 2,4 1,6 2,2 1,5 4,0 3,6 2,7 2,2 2,0 2,0 2,2 1,1 1,1 1,0 3,0 2,9 2,8 2,9 3,0 2,8 2,6 2,2 2,6 2,0 3,2 3,2 3,2 3,0 3,0 2,5 2,5 1,8 1,8 2,0

Summa Materialåtervinning FA 9,6 9,1 7,1 8,1 6,3 14,9 14,0 10,6 7,1 7,0 7,7 8,0 4,2 4,5 3,0 10,6 10,6 9,8 10,7 10,0 12,1 11,1 9,8 9,6 7,0 10,9 10,5 10,1 9,5 10,0 9,2 9,1 6,5 6,6 6,0
Fallfrukt 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Löv & Gräs 0,8 1,4 0,02 0,00 1,6 3,0 0,2 0,0 0,4 1,0 0,0 0,0 1,0 2,0
Ris & Grenar 15,2 13,2 16,0 17,3 15,0 30,2 30,6 23,2 18,7 16,0 12,4 11,2 13,5 13,3 11,0 39,0 35,4 42,1 46,2 40,0 24,8 22,6 26,6 29,7 26,0 25,6 23,0 24,3 25,1 22,0 19,2 17,5 19,7 20,0 17,0

Summa Materialåtervinning Trädgårdsavfall 15,2 15,6 16,0 18,1 16,4 30,2 30,6 23,2 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
Tapet & Gummi 3,5 5,5 3,3 8,4 8,0 3,9 13,7 10,7 5,7 6,0 8,9 8,5 7,3 4,5 4,8 12,3 27,5 25,9 8,4 11,3 2,3 8,9 2,3 10,5 11,6 17,7 15,3 16,1 7,8 8,1 9,7 11,7 10,3 6,0 6,6
Målarfärg vattenbaserad 0,5 0,6 0,6 1,5 1,3 2,0 1,5 1,6 1,0 0,9 0,6 0,7 0,7 1,2 1,0 1,5 1,4 1,5 1,5 1,4 1,2 1,2 1,4 1,5 1,3 1,6 1,4 1,7 1,4 1,2 1,0 1,0 1,0 1,3 1,1
Resårmöbler 28,1 25,2 18,9 8,1 8,1 49,9 33,5 20,4 7,6 6,4 12,6 12,7 12,0 6,9 6,7 32,7 14,3 15,2 9,6 15,0 45,2 36,8 19,1 10,2 9,4 15,9 17,2 15,8 10,2 8,5 20,2 17,0 14,3 8,0 8,0
Trä 12,6 12,8 13,8 15,8 14,6 19,5 22,0 18,5 14,9 14,1 13,0 12,0 18,2 20,2 24,0 25,8 24,4 16,9 18,6 20,1 24,0 23,1 16,6 18,7 19,7 20,1 18,9 14,0 14,3 15,4 16,4 15,3

Summa Energiåtervinning 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
Tryckimpregnerat Trä 1,2 1,2 1,2 1,5 1,4 2,7 2,6 1,8 2,0 2,0 1,0 1,0 1,1 1,3 1,0 1,4 1,6 1,6 2,4 2,0 2,0 1,6 1,6 1,9 2,0 2,0 1,9 2,2 2,7 3,0 1,4 1,3 1,4 1,7 2,0
Kemikalier (21,23,26,27) 1,6 1,5 0,8 0,8 0,7 1,4 1,4 1,7 0,6 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0 1,2 1,2 1,1 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 0,7 0,7 0,7 0,6 1,0
Spillolja & Oljefilter (24 ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Trycksatta kärl (11) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0

Summa Energiåtervinning FA 2,9 2,7 2,1 2,4 2,1 4,1 4,0 3,6 2,8 2,0 1,4 1,5 1,5 1,8 1,0 2,7 2,8 2,8 3,7 3,0 3,1 2,6 2,6 2,9 3,0 3,0 2,8 3,0 3,7 3,0 2,1 2,1 2,1 2,4 3,0
Summa återvinningscentral 88,9 90,6 84,6 92,6 84,8 154,3 147,2 113,3 84,4 78,4 55,1 57,0 55,0 67,4 64,0 139,6 137,7 148,1 140,9 140,1 128,3 125,9 107,3 120,7 109,4 114,0 115,7 119,5 113,2 106,7 91,9 91,9 89,8 88,4 84,6

Summa totalt (kg/invånare och år) 450,7 428,8 406,9 424,5 413,1 618,5 627,8 553,5 493,1 504,9 443,6 425,0 415,7 420,2 413,0 549,8 529,5 537,8 533,2 534,7 465,7 438,1 430,6 438,2 441,3 490,3 472,8 473,8 454,4 453,4 480,3 459,8 452,4 441,8 442,2
Summa totalt (exkl. trädgård) (kg/invånare och år) 344,2 340,3 315,5 332,0 320,0 526,5 521,6 461,0 402,8 414,0 384,3 375,5 359,7 362,3 354,0 440,6 433,2 426,8 418,9 424,5 377,1 365,2 342,1 357,2 349,3 399,9 395,2 387,2 369,1 367,5 404,3 395,6 379,7 368,5 366,0

Bjuv Båstad Helsingborg Höganäs Åstorp Ängelholm NSR
Grov- och textilavfall till återbruk (%) 9,5% 8,7% 6,6% 3,9% 5,6% 8,5% 6,8%

NSRBjuv Båstad Helsingborg Höganäs Åstorp Ängelholm

Bilaga 1
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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

Regional avfallsplan 2020–2024

Bilaga 2:
Utfall aktiviteter 2021
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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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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2A //  BJUVS KOMMUN

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 återan vändning till 
2024. 

1:1:4  Minska mängden plast i rest avfallet 
med 50 procent till 2024 jämfört med 2017 
genom att öka medveten heten kring använd-
ningen av  onödiga plastprodukter och bidra till 
en hållbar konsumtion.

1:1:5  Öka antalet miljönär-märkta verksam-
heter 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 hus-
hållsavfall ska gå till återanvändning till 2024. 

Målområde 1: 
Förebygga  
resursslöseri

Effektmål

A. Bjuvs kommun arbetar för att förebygga
avfall i de kommunala verksamheterna.

B. Bjuvs kommun arbetar för att öka återan-
vändningen 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 pro-
dukter 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 av-
fallshantering, genom studiebesök på NSR.

UtfallAktivitetÅtgärd
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2A //  BJUVS KOMMUN

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 återvin-
ningscentralerna 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 konstruk-
tions- 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-
ternas farliga avfall sorteras ut och omhän-
dertas på bästa sätt.

Målområde 2: 
Från avfall  
till resurs

Effektmål

A. Bjuvs kommun arbetar för en  än-
damålsenlig sortering och för  att öka 
källsorteringen på offentliga platser.

B. Bjuvs kommun arbetar för en än-
damålsenlig sortering och för att öka 
källsorteringen i kommunala verksam-
heter.

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.

Åtgärd Aktivitet Utfall
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2A //  BJUVS KOMMUN

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

3:2  Nedskräpning i regionen ska förebyggas 
genom att öka medvetenheten hos kommun-
invånarna.

Målområde 3:  
Förebygga och  
begränsa nedskräpning

Effektmål

Åtgärd

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

B. Bjuvs kommun arbetar för att före-
bygga 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 Utfall
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2A //  BJUVS KOMMUN

4:1  Den totala miljöpåverkan från avfalls-
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 regio-
nen 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).

Målområde 4: 
Människa och  
miljö i fokus

Effektmål

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

Åtgärd Aktivitet Utfall
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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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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2B  //  BÅSTADS KOMMUN

A. Uppmuntra och påverka invånarna att 
förebygga avfall och öka återanvändningen.

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

C. Båstads kommun arbetar för att öka 
återanvändningen i de kommunala verksam-
heterna. 

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 plas-
ter från kommunala verksamheter.

G. Utbilda tjänstemän och politiker om av-
fallshantering, genom studiebesök på NSR. 

H. Båstads kommun delta årligen på nätverk-
sträffar 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.

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 återan vändning till 
2024. 

1:1:4  Minska mängden plast i rest avfallet 
med 50 procent till 2024 jämfört med 2017 
genom att öka medveten heten kring använd-
ningen av  onödiga plastprodukter och bidra till 
en hållbar konsumtion.

Effektmål

Målområde 1: 
Förebygga  
resursslöseri

Åtgärd

1:1:5  Öka antalet miljönär-märkta verksam-
heter 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 hus-
hållsavfall ska gå till återanvändning till 2024. 

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

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

Målområde 2: 
Från avfall  
till resurs

Åtgärd

Effektmål

2:1:6 100 procent av externslammet som samlas 
in från enskilda avlopp behandlas med mest lämp-
lig 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 anläggnings-
ändamål till 2024.

2:2:2  Regionen ska verka för att andelen utsorte-
rat avfall från verksamheterna ska öka till 2024.

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

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

B. Båstads kommun arbetar för en ändamål-
senlig sortering och för att öka källsortering-
en på offentliga platser.

C. Båstads kommun arbetar för en ändamål-
senlig sortering och för att öka källsortering-
en i kommunala verksamheter.

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

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

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

G. Vid stora evenemang använda NSR:s eve-
nemangskitt med full sortering för offentlig 
plats.

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

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

3:2  Nedskräpning i regionen ska förebyggas 
genom att öka medvetenheten hos kommun-
invånarna.

Målområde 3:  
Förebygga och  
begränsa nedskräpning

Åtgärd

Effektmål

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 förebyg-
ga 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 Utfall
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2B  //  BÅSTADS KOMMUN

4:1  Den totala miljöpåverkan från avfalls-
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 regio-
nen 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).

Målområde 4: 
Människa och  
miljö i fokus

Åtgärd

Effektmål

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

B. Båstads kommun deltar kontinu  erligt på 
möten kring schaktmassor i regionen.

Aktivitet Utfall



1

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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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2C  //  HELSINGBORGS STAD

Åtgärd

Målområde 1 
Förebygga 
resursslöseri

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 kon-
sumtion av varor och ställa om till mer cirkulär 
konsumtion. (1, 2)

Aktivitet

Målområde 2 
Från avfall 
till resurs

Målområde 3 
Förebygga och 
begränsa ned-
skräpning

Målområde 4 
Människa och 
miljö i fokus

Berörda målområden 
står inom parentes  
efter aktuell åtgärd.

Begreppsförklaring:
Helsingborgs stad – åtgärden omfattar kommunens egna förvaltningar och verksamheter.
Koncernen – åtgärden omfattar även kommunala bolag.

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

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)

5. Helsingborgs stad använder digitalisering-
ens 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 onö-
dig plast och fasa ut fossilbaserad plast. (1)

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

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

Utfall

Göra större rad!

Göra större rad!
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2C //  HELSINGBORGS STAD

Åtgärd

10. Koncernen ska aktivt jobba med att före- 
bygga uppkomsten av förorenade massor. (1, 2)

11. Koncernen ska planera bygg- och anlägg-
ningsprojekt så behovet av att flytta massor 
minskar. (1)

12. Koncernen ska minska klimat- och resur-
sanvändning vid byggskedet av egna fastighe-
ter, 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 kommu-
nala 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)

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)

19. Koncernen ska bevaka och driva på utveck-
lingen av sorterande avlopp- och avfallssys-
tem. (2, 4)

20. Koncernen ska hitta alternativa möjlig- 
heter för avsättning av lokalt producerad 
biogas. (4)

Aktivitet Utfall

Utöka raden! 

Korta ner!

Korta ner

Korta ner
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2C //  HELSINGBORGS STAD

Aktivitet

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 återan vändning till 
2024. 

1:1:4  Minska mängden plast i rest avfallet 
med 50 procent till 2024 jämfört med 2017 
genom att öka medveten heten kring använd-
ningen av  onödiga plastprodukter och bidra till 
en hållbar konsumtion.

1:1:5  Öka antalet miljönär-märkta verksam-
heter 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 hus-
hållsavfall ska gå till återanvändning till 2024.

Effektmål Utfall

Utöka rad?

Utöka rad?
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2C //  HELSINGBORGS STAD

AktivitetEffektmål

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 återvin-
ningscentralerna 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 konstruk-
tions- 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-
ternas farliga avfall sorteras ut och omhän-
dertas på bästa sätt. 

Utfall

rad!

Korta ner! Ta bort eftersom löpande?

Korta ner

Korta ner
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2C  //  HELSINGBORGS STAD

AktivitetEffektmål

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

3:2  Nedskräpning i regionen ska förebyggas 
genom att öka medvetenheten hos kommun-
invånarna.  

4:1  Den totala miljöpåverkan från avfalls-
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 pro-
cent fossilbränslefria.

4:1:2  NSR ska upprätta fler platser i regio-
nen 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).

Utfall
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Bilaga 2D. 
Utfall aktiviteter 2021 
Höganäs kommun

Det finns två lokala  
måldokument som berör  

avfallsområdet i Höganäs kommun:

- Översiktsplan 2014.
- Höganäs kommuns miljö- 

program 2015–2025
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2D  //  HÖGANÄS KOMMUN

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 återan vändning till 
2024. 

1:1:4  Minska mängden plast i rest avfallet 
med 50 procent till 2024 jämfört med 2017 
genom att öka medveten heten kring använd-
ningen av  onödiga plastprodukter och bidra till 
en hållbar konsumtion.

Målområde 1: 
Förebygga  
resursslöseri

Åtgärd

Effektmål

A. Uppmuntra och påverka invånarna att 
förebygga avfall och öka åter användningen.

B. Höganäs kommun arbetar för att förebyg-
ga avfall i de kommunala verksamheterna.

C. Höganäs kommun arbetar för att öka 
återanvändningen i de kommunala verksam-

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

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

F. Höganäs kommun arbetar för att fasa ut 
produkter tillverkade av  fossilbaserade plas-
ter från kommunala verksamheter.

G. Höganäs kommun ska årligen delta på 
nätverksträffar som NSR sammankallar.

H. Öka medvetenheten för återbruk för kom-
munens invånare genom att marknadsföra 
återvinningscentralens återbruksmöjligheter 
samt andra kommunala initiativ.

1:1:5  Öka antalet miljönär-märkta verksam-
heter 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 hus-
hållsavfall ska gå till återanvändning till 2024. 

Aktivitet Utfall

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

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

Effektmål

Målområde 2: 
Från avfall  
till resurs

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 åter-
användas 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 verksamheter-
nas farliga avfall sorteras ut och omhändertas på 
bästa sätt.

Åtgärd

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

B. Höganäs kommun arbetar för en ädamål-
senlig sortering och för att öka källsortering-
en på offentliga platser.

C. Höganäs kommun arbetar för enändamål-
senlig sortering och för att öka källsortering-
en i kommunala verksamheter.

D. Uppmuntra och påverka verksamheter (t 
ex restauranger, butiker) att arbeta för att 
öka utsorteringen av matavfall, fett, förpack-
ningar 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 eve-
nemangskitt med full sortering för offentlig 
plats.

H. Aktivt arbeta med åtgärder riktade mot 
hyreshus med syfte att förbättra sorteringen.

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

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

3:2  Nedskräpning i regionen ska förebyggas 
genom att öka medvetenheten hos kommun-
invånarna.

Åtgärd

Effektmål

Målområde 3:  
Förebygga och  
begränsa nedskräpning

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

B. Höganäs kommun arbetar för att förebyg-
ga och minska nedskräpningen på offentliga 
platser.

C. Uppmuntra och påverka kommunens invå-
nare 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 Utfall
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2D  //  HÖGANÄS KOMMUN

4:1  Den totala miljöpåverkan från avfalls-
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 regio-
nen 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).

Åtgärd

Effektmål

Målområde 4: 
Människa och  
miljö i fokus

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

Aktivitet Utfall
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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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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2E  //  ÅSTORPS KOMMUN

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 återan vändning till 
2024. 

1:1:4  Minska mängden plast i rest avfallet 
med 50 procent till 2024 jämfört med 2017 
genom att öka medveten heten kring använd-
ningen av  onödiga plastprodukter och bidra till 
en hållbar konsumtion.

1:1:5  Öka antalet miljönär-märkta verksam-
heter 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 hus-
hållsavfall ska gå till återanvändning till 2024. 

Åtgärd

Effektmål

Målområde 1: 
Förebygga  
resursslöseri

A. Uppmuntra och påverka invånarna att 
förebygga avfall och öka åter användningen.

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

C. Åstorps kommun arbetar för att öka 
återanvändningen i de kommunala verksam-
heterna.

F. Åstorps kommun arbetar för att fasa ut 
produkter tillverkade av  fossilbaserade plas-
ter från  kommunala verksamheter.

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

G. Åstorps kommun ska årligen delta nät-
verksträffar som NSR sammankallar.

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

H. Utbilda tjänstemän och politiker om av-
fallshantering, genom studiebesök på NSR.

Aktivitet Utfall



24

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2E  //  ÅSTORPS KOMMUN

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

Effektmål

Målområde 2: 
Från avfall  
till resurs

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 konstruk-
tions- 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-
ternas farliga avfall sorteras ut och omhän-
dertas på bästa sätt.

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

B. Åstorps kommun arbetar för en ändamål-
senlig sortering och för att öka källsortering-
en på offentliga platser.

C. Åstorps kommun arbetar för en ändamål-
senlig sortering och för att öka källsortering-
en i kommunala verksamheter.

D. Uppmuntra och påverka verksamheter (t 
ex restauranger, butiker) att arbeta för att 
öka utsorteringen av matavfall, fett, förpack-
ningar 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 eve-
nemangskitt med full sortering för offentlig 
plats.

Åtgärd Aktivitet Utfall
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2E  //  ÅSTORPS KOMMUN

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

3:2  Nedskräpning i regionen ska förebyggas 
genom att öka medvetenheten hos kommun-
invånarna.

Effektmål

Målområde 3:  
Förebygga och  
begränsa nedskräpning

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

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

C. Uppmuntra och påverka kommunens invå-
nare att minska nedskräpningen på offentliga
platser.

D. Åstorps kommun ska årligen genomföra 
skräpplockarkampanjer.

E. Åstorps kommun ska årligen delta i nätver-
ket för nedskräpning med syfte att samordna 
nedskräpningsåtgärder.

Åtgärd Aktivitet Utfall
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2E  //  ÅSTORPS KOMMUN

4:1  Den totala miljöpåverkan från avfalls-
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 regio-
nen 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).

Effektmål

Målområde 4: 
Människa och  
miljö i fokus

A. Åstorps kommun deltar kontinu erligt på 
möten kring schaktmassor i regionen.

Åtgärd Aktivitet Utfall
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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 
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2F  //  ÄNGELHOLMS KOMMUN

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 återan vändning till 
2024. 

1:1:4  Minska mängden plast i rest avfallet 
med 50 procent till 2024 jämfört med 2017 
genom att öka medveten heten kring använd-
ningen av  onödiga plastprodukter och bidra till 
en hållbar konsumtion.

Effektmål

Målområde 1: 
Förebygga  
resursslöseri

Åtgärd

A. Uppmuntra och påverka invånarna att 
förebygga avfall och öka åter användningen.

B. Ängelholms kommun arbetar för att före-
bygga avfall i de kommunala verksamheterna. 

C. Ängelholms kommun arbetar för att öka 
återanvändningen i de kommunala verksam-
heterna, genom att utreda möjligheten till ett 
internt återbruks centrum.

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

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

F. Ängelholms kommun arbetar för att fasa 
ut produkter tillverkade av fossil baserade 
plaster från kommunala verksamheter genom
upphandlingar.

G. Ängelholms kommun ska årligen delta på 
nätverksträffar som NSR sammankallar.

H. Ängelholms kommun arbetar kontinu-
erligt med den interna avfalls gruppen som 
startades 2018.

I. Ängelholms kommun ska med hjälp av upp-
handling fasa ut onödiga förpackningar.

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

1:1:5  Öka antalet miljönär-märkta verksam-
heter 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 hus-
hållsavfall ska gå till återanvändning till 2024. 

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

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

Effektmål

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 ända-
målsenlig sortering och för att öka källsorte-
ringen på offentliga platser.

C. Ängelholms kommun arbetar för en ända-
målsenlig sortering och för att öka källsorte-
ringen i kommunala verksamheter.

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

E. Ängelholms kommun ska årligen kontroll-
era verksamheternas utsortering av avfall 
enligt checklista utvecklad av NSR vid tillsyn.

F. Vid stora evenemang använda NSR:s eve-
nemangskitt 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.

H. Arbeta för att utforma kretsloppsbaserade 
lösningar för slam från enskilda avlopp.

I. Utbilda tjänstemän och politiker om avfalls-
hantering, genom studiebesök på NSR.

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 konstruk-
tions- 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-
ternas farliga avfall sorteras ut och omhän-
dertas på bästa sätt.

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

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

3:2  Nedskräpning i regionen ska förebyggas 
genom att öka medvetenheten hos kommun-
invånarna.

Effektmål

Målområde 3:  
Förebygga och  
begränsa nedskräpning

Åtgärd

A. Mäta nedskräpningen genom antal 
ärenden om nedskräpning för att kunna följa 
utvecklingen, utforma åtgärder och utvärde-
ra insatser.

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

C. Uppmuntra och påverka kommunens invå-
nare 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 skräpp-
lockarkampanj. 

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

4:1  Den totala miljöpåverkan från avfalls-
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 regio-
nen 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).

Effektmål

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 Utfall
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Bilaga 2G. 
Utfall aktiviteter 2021 
NSR
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2G  //  NSR

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 återan vändning till 
2024. 

1:1:4  Minska mängden plast i rest avfallet 
med 50 procent till 2024 jämfört med 2017 
genom att öka medveten heten kring använd-
ningen av  onödiga plastprodukter och bidra till 
en hållbar konsumtion.

Effektmål

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 verksamhe-
ter som uppfyller kraven.

D. Årligen sammankalla kommunerna till 
tema träffar/nätverksträffar med fokus på 
avfallsförebyggande.

E. Delta som ett stöd i projekt som pågår runt 
om i  regionen för att minska avfallsmängder-
na.

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 tillver-
kade av fossilbaserade plaster från den 
egna verksamheten  och uppmuntra andra 
verksamheter att göra likadant.

1:1:5  Öka antalet miljönär-märkta verksam-
heter 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 hus-
hållsavfall ska gå till återanvändning till 2024. 

Aktivitet Utfall
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2G  //  NSR

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

Effektmål

Målområde 2: 
Från avfall  
till resurs

Åtgärd

A. Uppmuntra och påverka verksamheter till-
sammans med kommunerna att arbeta för att 
öka utsorteringen av matavfall, fett, förpack-
ningar, 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 Hy-
resgästföreningen för ändamålsenlig och 
meningsfull källsortering för villor och flerfa-
miljsfastigheter.

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 hante-
ring i framtiden. 

F. Kontinuerligt undersöka tekniker som möj-
liggör  återanvändning av förorenade massor 
på plats.

G. Kartlägga materialflödena på återvinnings-
centralerna för bättre återvinning av material 
som inte går att återanvända.

H. Arbeta aktivt med att öka mängden 
schakt massor som renas så att de kan åter-
användas i anläggnings- och konstruktions-
ändamål.

I. Arbeta med att säkerställa och bibehålla 
renheten på det matavfall som NSR hanterar 

J. Öka möjligheterna för invånarna att lämna 
textilier till återvinning

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 konstruk-
tions- 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-
ternas farliga avfall sorteras ut och omhän-
dertas på bästa sätt.

Aktivitet Utfall
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2G  //  NSR

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

3:2  Nedskräpning i regionen ska förebyggas 
genom att öka medvetenheten hos kommun-
invånarna.

Effektmål

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 ned skräpningsåtgärder.

Aktivitet Utfall



36

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 2G  //  NSR

4:1  Den totala miljöpåverkan från avfalls-
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 regio-
nen 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).

Effektmål

Målområde 4: 
Människa och  
miljö i fokus

Användare 
Är de som använder  

och kommer i kontakt  
med avfallshanteringen i  

NSR-region.

användarna.

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 ägarkom-
muner.

E. NSR ska arbeta med att öka kundnöjdhe-
ten hos 

Aktivitet Utfall
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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

Regional avfallsplan 2020–2024

Bilaga 3:
Åtgärdsplan
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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
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 3A  //  BJUVS KOMMUN

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 återan vändning till 
2024. 

1:1:4  Minska mängden plast i rest avfallet 
med 50 procent till 2024 jämfört med 2017 
genom att öka medveten heten kring använd-
ningen av  onödiga plastprodukter och bidra till 
en hållbar konsumtion.

1:1:5  Öka antalet miljönär-märkta verksam-
heter 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 hus-
hållsavfall ska gå till återanvändning till 2024. 

Målområde 1: 
Förebygga  
resursslöseri

Effektmål

A. Bjuvs kommun arbetar för att förebygga
avfall i de kommunala verksamheterna.

B. Bjuvs kommun arbetar för att öka återan-
vändningen 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 pro-
dukter 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 av-
fallshantering, genom studiebesök på NSR.

Ansvar EffektAktivitetÅtgärd
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 3A  //  BJUVS KOMMUN

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 återvin-
ningscentralerna 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 konstruk-
tions- 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-
ternas farliga avfall sorteras ut och omhän-
dertas på bästa sätt.

Målområde 2: 
Från avfall  
till resurs

Effektmål

A. Bjuvs kommun arbetar för en  än-
damålsenlig sortering och för  att öka 
källsorteringen på offentliga platser.

B. Bjuvs kommun arbetar för en än-
damålsenlig sortering och för att öka 
källsorteringen i kommunala verksam-
heter.

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.

Åtgärd Ansvar EffektAktivitet
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 3A  //  BJUVS KOMMUN

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

3:2  Nedskräpning i regionen ska förebyggas 
genom att öka medvetenheten hos kommun-
invånarna.

Målområde 3:  
Förebygga och  
begränsa nedskräpning

Effektmål

Åtgärd

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

B. Bjuvs kommun arbetar för att före-
bygga 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.

Ansvar EffektAktivitet
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 3A  //  BJUVS KOMMUN

4:1  Den totala miljöpåverkan från avfalls-
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 regio-
nen 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).

Målområde 4: 
Människa och  
miljö i fokus

Effektmål

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

Åtgärd Ansvar EffektAktivitet
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Bilaga 3B. 
Åtgärdsplan 
Båstads kommun

Det finns två lokala  
måldokument som berör  

avfallsområdet i Båstads kommun:

- Översiktsplan
- Miljöprogram 2012–2022
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 3B  //  BÅSTADS KOMMUN

A. Uppmuntra och påverka invånarna att 
förebygga avfall och öka återanvändningen.

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

C. Båstads kommun arbetar för att öka 
återanvändningen i de kommunala verksam-
heterna. 

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 plas-
ter från kommunala verksamheter.

G. Utbilda tjänstemän och politiker om av-
fallshantering, genom studiebesök på NSR. 

H. Båstads kommun delta årligen på nätverk-
sträffar 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.

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 återan vändning till 
2024. 

1:1:4  Minska mängden plast i rest avfallet 
med 50 procent till 2024 jämfört med 2017 
genom att öka medveten heten kring använd-
ningen av  onödiga plastprodukter och bidra till 
en hållbar konsumtion.

Effektmål

Målområde 1: 
Förebygga  
resursslöseri

Åtgärd

1:1:5  Öka antalet miljönär-märkta verksam-
heter 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 hus-
hållsavfall ska gå till återanvändning till 2024. 

Ansvar EffektAktivitet
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 3B  //  BÅSTADS KOMMUN

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

Målområde 2: 
Från avfall  
till resurs

Åtgärd

Effektmål

2:1:6 100 procent av externslammet som samlas 
in från enskilda avlopp behandlas med mest lämp-
lig 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 anläggnings-
ändamål till 2024.

2:2:2  Regionen ska verka för att andelen utsorte-
rat avfall från verksamheterna ska öka till 2024.

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

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

B. Båstads kommun arbetar för en ändamål-
senlig sortering och för att öka källsortering-
en på offentliga platser.

C. Båstads kommun arbetar för en ändamål-
senlig sortering och för att öka källsortering-
en i kommunala verksamheter.

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

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

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

G. Vid stora evenemang använda NSR:s eve-
nemangskitt med full sortering för offentlig 
plats.

Ansvar EffektAktivitet
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 3B  //  BÅSTADS KOMMUN

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

3:2  Nedskräpning i regionen ska förebyggas 
genom att öka medvetenheten hos kommun-
invånarna.

Målområde 3:  
Förebygga och  
begränsa nedskräpning

Åtgärd

Effektmål

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 förebyg-
ga 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.

Ansvar EffektAktivitet
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 3B  //  BÅSTADS KOMMUN

4:1  Den totala miljöpåverkan från avfalls-
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 regio-
nen 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).

Målområde 4: 
Människa och  
miljö i fokus

Åtgärd

Effektmål

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

B. Båstads kommun deltar kontinu  erligt på 
möten kring schaktmassor i regionen.

Ansvar EffektAktivitet
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Bilaga 3C. 
Åtgärdsplan 
Helsingborgs stad

Det finns tre  
lokala måldokument  

som berör avfallsområdet 
i Helsingborgs stad:  

• Klimat- och energiplanen
• Livskvalitetsprogrammet

• Översiktsplanen
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 3C //  HELSINGBORGS STAD

Åtgärd

Målområde 1 
Förebygga 
resursslöseri

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 kon-
sumtion av varor och ställa om till mer cirkulär 
konsumtion. (1, 2)

Ansvar EffektAktivitet

Målområde 2 
Från avfall 
till resurs

Målområde 3 
Förebygga och 
begränsa ned-
skräpning

Målområde 4 
Människa och 
miljö i fokus

Berörda målområden 
står inom parentes  
efter aktuell åtgärd.

Begreppsförklaring:
Helsingborgs stad – åtgärden omfattar kommunens egna förvaltningar och verksamheter.
Koncernen – åtgärden omfattar även kommunala bolag.

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

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)

5. Helsingborgs stad använder digitalisering-
ens 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 onö-
dig plast och fasa ut fossilbaserad plast. (1)

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

9. Helsingborgs stad ska minska sitt verk-
samhetsavfall och skapa förutsättningar för 
cirkulära flöden av det som uppstår.  (1, 2)
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 3C //  HELSINGBORGS STAD

Åtgärd Ansvar EffektAktivitet

10. Koncernen ska aktivt jobba med att före- 
bygga uppkomsten av förorenade massor. (1, 2)

11. Koncernen ska planera bygg- och anlägg-
ningsprojekt så behovet av att flytta massor 
minskar. (1)

12. Koncernen ska minska klimat- och resur-
sanvändning vid byggskedet av egna fastighe-
ter, 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 kommu-
nala 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)

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)

19. Koncernen ska bevaka och driva på utveck-
lingen av sorterande avlopp- och avfallssys-
tem. (2, 4)

20. Koncernen ska hitta alternativa möjlig- 
heter för avsättning av lokalt producerad 
biogas. (4)
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Bilaga 3D. 
Åtgärdsplan 
Höganäs kommun

Det finns två lokala  
måldokument som berör  

avfallsområdet i Höganäs kommun:

- Översiktsplan 2014.
- Höganäs kommuns miljö- 

program 2015–2025
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 3D  //  HÖGANÄS KOMMUN

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 återan vändning till 
2024. 

1:1:4  Minska mängden plast i rest avfallet 
med 50 procent till 2024 jämfört med 2017 
genom att öka medveten heten kring använd-
ningen av  onödiga plastprodukter och bidra till 
en hållbar konsumtion.

Målområde 1: 
Förebygga  
resursslöseri

Åtgärd

Effektmål

A. Uppmuntra och påverka invånarna att 
förebygga avfall och öka åter användningen.

B. Höganäs kommun arbetar för att förebyg-
ga avfall i de kommunala verksamheterna.

C. Höganäs kommun arbetar för att öka 
återanvändningen i de kommunala verksam-

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

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

F. Höganäs kommun arbetar för att fasa ut 
produkter tillverkade av  fossilbaserade plas-
ter från kommunala verksamheter.

G. Höganäs kommun ska årligen delta på 
nätverksträffar som NSR sammankallar.

H. Öka medvetenheten för återbruk för kom-
munens invånare genom att marknadsföra 
återvinningscentralens återbruksmöjligheter 
samt andra kommunala initiativ.

1:1:5  Öka antalet miljönär-märkta verksam-
heter 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 hus-
hållsavfall ska gå till återanvändning till 2024. 

Ansvar EffektAktivitet
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 3D  //  HÖGANÄS KOMMUN

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

Effektmål

Målområde 2: 
Från avfall  
till resurs

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 åter-
användas 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 verksamheter-
nas farliga avfall sorteras ut och omhändertas på 
bästa sätt.

Åtgärd

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

B. Höganäs kommun arbetar för en ädamål-
senlig sortering och för att öka källsortering-
en på offentliga platser.

C. Höganäs kommun arbetar för enändamål-
senlig sortering och för att öka källsortering-
en i kommunala verksamheter.

D. Uppmuntra och påverka verksamheter (t 
ex restauranger, butiker) att arbeta för att 
öka utsorteringen av matavfall, fett, förpack-
ningar 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 eve-
nemangskitt med full sortering för offentlig 
plats.

H. Aktivt arbeta med åtgärder riktade mot 
hyreshus med syfte att förbättra sorteringen.

Ansvar EffektAktivitet
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 3D  //  HÖGANÄS KOMMUN

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

3:2  Nedskräpning i regionen ska förebyggas 
genom att öka medvetenheten hos kommun-
invånarna.

Åtgärd

Effektmål

Målområde 3:  
Förebygga och  
begränsa nedskräpning

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

B. Höganäs kommun arbetar för att förebyg-
ga och minska nedskräpningen på offentliga 
platser.

C. Uppmuntra och påverka kommunens invå-
nare 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.

Ansvar EffektAktivitet
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 3D  //  HÖGANÄS KOMMUN

4:1  Den totala miljöpåverkan från avfalls-
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 regio-
nen 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).

Åtgärd

Effektmål

Målområde 4: 
Människa och  
miljö i fokus

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

Ansvar EffektAktivitet
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Bilaga 3E. 
Åtgärdsplan 
Åstorps kommun

Det finns två lokala  
måldokument som berör  

avfallsområdet i Åstorps kommun:

- Översiktsplan 2012
- Miljömål för

 Åstorps kommun



21

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 3E  //  ÅSTORPS KOMMUN

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 återan vändning till 
2024. 

1:1:4  Minska mängden plast i rest avfallet 
med 50 procent till 2024 jämfört med 2017 
genom att öka medveten heten kring använd-
ningen av  onödiga plastprodukter och bidra till 
en hållbar konsumtion.

1:1:5  Öka antalet miljönär-märkta verksam-
heter 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 hus-
hållsavfall ska gå till återanvändning till 2024. 

Åtgärd

Effektmål

Målområde 1: 
Förebygga  
resursslöseri

A. Uppmuntra och påverka invånarna att 
förebygga avfall och öka åter användningen.

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

C. Åstorps kommun arbetar för att öka 
återanvändningen i de kommunala verksam-
heterna.

F. Åstorps kommun arbetar för att fasa ut 
produkter tillverkade av  fossilbaserade plas-
ter från  kommunala verksamheter.

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

G. Åstorps kommun ska årligen delta nät-
verksträffar som NSR sammankallar.

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

H. Utbilda tjänstemän och politiker om av-
fallshantering, genom studiebesök på NSR.

Ansvar EffektAktivitet
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 3E  //  ÅSTORPS KOMMUN

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

Effektmål

Målområde 2: 
Från avfall  
till resurs

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 konstruk-
tions- 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-
ternas farliga avfall sorteras ut och omhän-
dertas på bästa sätt.

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

B. Åstorps kommun arbetar för en ändamål-
senlig sortering och för att öka källsortering-
en på offentliga platser.

C. Åstorps kommun arbetar för en ändamål-
senlig sortering och för att öka källsortering-
en i kommunala verksamheter.

D. Uppmuntra och påverka verksamheter (t 
ex restauranger, butiker) att arbeta för att 
öka utsorteringen av matavfall, fett, förpack-
ningar 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 eve-
nemangskitt med full sortering för offentlig 
plats.

Åtgärd Ansvar EffektAktivitet
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 3E  //  ÅSTORPS KOMMUN

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

3:2  Nedskräpning i regionen ska förebyggas 
genom att öka medvetenheten hos kommun-
invånarna.

Effektmål

Målområde 3:  
Förebygga och  
begränsa nedskräpning

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

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

C. Uppmuntra och påverka kommunens invå-
nare att minska nedskräpningen på offentliga
platser.

D. Åstorps kommun ska årligen genomföra 
skräpplockarkampanjer.

E. Åstorps kommun ska årligen delta i nätver-
ket för nedskräpning med syfte att samordna 
nedskräpningsåtgärder.

Åtgärd Ansvar EffektAktivitet
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 3E  //  ÅSTORPS KOMMUN

4:1  Den totala miljöpåverkan från avfalls-
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 regio-
nen 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).

Effektmål

Målområde 4: 
Människa och  
miljö i fokus

A. Åstorps kommun deltar kontinu erligt på 
möten kring schaktmassor i regionen.

Åtgärd Ansvar EffektAktivitet



22

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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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 3F  //  ÄNGELHOLMS KOMMUN

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 återan vändning till 
2024. 

1:1:4  Minska mängden plast i rest avfallet 
med 50 procent till 2024 jämfört med 2017 
genom att öka medveten heten kring använd-
ningen av  onödiga plastprodukter och bidra till 
en hållbar konsumtion.

Effektmål

Målområde 1: 
Förebygga  
resursslöseri

Åtgärd

A. Uppmuntra och påverka invånarna att 
förebygga avfall och öka åter användningen.

B. Ängelholms kommun arbetar för att före-
bygga avfall i de kommunala verksamheterna. 

C. Ängelholms kommun arbetar för att öka 
återanvändningen i de kommunala verksam-
heterna, genom att utreda möjligheten till ett 
internt återbruks centrum.

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

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

F. Ängelholms kommun arbetar för att fasa 
ut produkter tillverkade av fossil baserade 
plaster från kommunala verksamheter genom
upphandlingar.

G. Ängelholms kommun ska årligen delta på 
nätverksträffar som NSR sammankallar.

H. Ängelholms kommun arbetar kontinu-
erligt med den interna avfalls gruppen som 
startades 2018.

I. Ängelholms kommun ska med hjälp av upp-
handling fasa ut onödiga förpackningar.

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

1:1:5  Öka antalet miljönär-märkta verksam-
heter 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 hus-
hållsavfall ska gå till återanvändning till 2024. 

Ansvar EffektAktivitet
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 3F  //  ÄNGELHOLMS KOMMUN

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

Effektmål

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 ända-
målsenlig sortering och för att öka källsorte-
ringen på offentliga platser.

C. Ängelholms kommun arbetar för en ända-
målsenlig sortering och för att öka källsorte-
ringen i kommunala verksamheter.

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

E. Ängelholms kommun ska årligen kontroll-
era verksamheternas utsortering av avfall 
enligt checklista utvecklad av NSR vid tillsyn.

F. Vid stora evenemang använda NSR:s eve-
nemangskitt 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.

H. Arbeta för att utforma kretsloppsbaserade 
lösningar för slam från enskilda avlopp.

I. Utbilda tjänstemän och politiker om avfalls-
hantering, genom studiebesök på NSR.

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 konstruk-
tions- 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-
ternas farliga avfall sorteras ut och omhän-
dertas på bästa sätt.

Ansvar EffektAktivitet
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 3F  //  ÄNGELHOLMS KOMMUN

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

3:2  Nedskräpning i regionen ska förebyggas 
genom att öka medvetenheten hos kommun-
invånarna.

Effektmål

Målområde 3:  
Förebygga och  
begränsa nedskräpning

Åtgärd

A. Mäta nedskräpningen genom antal 
ärenden om nedskräpning för att kunna följa 
utvecklingen, utforma åtgärder och utvärde-
ra insatser.

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

C. Uppmuntra och påverka kommunens invå-
nare 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 skräpp-
lockarkampanj. 

Ansvar EffektAktivitet
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 3F  //  ÄNGELHOLMS KOMMUN

4:1  Den totala miljöpåverkan från avfalls-
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 regio-
nen 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).

Effektmål

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.

Ansvar EffektAktivitet
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Bilaga 3G. 
Åtgärdsplan 
NSR
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 3G  //  NSR

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 återan vändning till 
2024. 

1:1:4  Minska mängden plast i rest avfallet 
med 50 procent till 2024 jämfört med 2017 
genom att öka medveten heten kring använd-
ningen av  onödiga plastprodukter och bidra till 
en hållbar konsumtion.

Effektmål

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 verksamhe-
ter som uppfyller kraven.

D. Årligen sammankalla kommunerna till 
tema träffar/nätverksträffar med fokus på 
avfallsförebyggande.

E. Delta som ett stöd i projekt som pågår runt 
om i  regionen för att minska avfallsmängder-
na.

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 tillver-
kade av fossilbaserade plaster från den 
egna verksamheten  och uppmuntra andra 
verksamheter att göra likadant.

1:1:5  Öka antalet miljönär-märkta verksam-
heter 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 hus-
hållsavfall ska gå till återanvändning till 2024. 

Ansvar EffektAktivitet
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024  //  BILAGA 3G  //  NSR

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

Effektmål

Målområde 2: 
Från avfall  
till resurs

Åtgärd

A. Uppmuntra och påverka verksamheter till-
sammans med kommunerna att arbeta för att 
öka utsorteringen av matavfall, fett, förpack-
ningar, 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 Hy-
resgästföreningen för ändamålsenlig och 
meningsfull källsortering för villor och flerfa-
miljsfastigheter.

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 hante-
ring i framtiden. 

F. Kontinuerligt undersöka tekniker som möj-
liggör  återanvändning av förorenade massor 
på plats.

G. Kartlägga materialflödena på återvinnings-
centralerna för bättre återvinning av material 
som inte går att återanvända.

H. Arbeta aktivt med att öka mängden 
schakt massor som renas så att de kan åter-
användas i anläggnings- och konstruktions-
ändamål.

I. Arbeta med att säkerställa och bibehålla 
renheten på det matavfall som NSR hanterar 

J. Öka möjligheterna för invånarna att lämna 
textilier till återvinning

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 konstruk-
tions- 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-
ternas farliga avfall sorteras ut och omhän-
dertas på bästa sätt.

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

3:2  Nedskräpning i regionen ska förebyggas 
genom att öka medvetenheten hos kommun-
invånarna.

Effektmål

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 ned skräpningsåtgärder.

Ansvar EffektAktivitet
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4:1  Den totala miljöpåverkan från avfalls-
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 regio-
nen 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).

Effektmål

Målområde 4: 
Människa och  
miljö i fokus

Användare 
Är de som använder  

och kommer i kontakt  
med avfallshanteringen i  

NSR-region.

användarna.

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 ägarkom-
muner.

E. NSR ska arbeta med att öka kundnöjdhe-
ten hos 

Ansvar EffektAktivitet



BILAGA 4 RESULTATRÄKNING 2020 OCH 2021 
 

 

Renhållningskollektiv  Helsingborg Båstad Åstorp Ängelholm Höganäs Bjuv 

      2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Intäkter                      

Taxa   160 650  141 512  28 313  28 614  18 815  16 841  54 163  45 306  34 852  28 718  17 940  15 502  

Materialintäkter   4 531  2 247  391  211  361  183  827  431  836  410  411  183  

Transportbidrag   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Övriga intäkter   0  2 500  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Summa intäkter     165 181  146 259  28 704  28 825  19 176  17 024  54 990  45 737  35 688  29 128  18 351  15 685  

Kostnader                       

Insamling inkl slam  82 945  78 592  15 824  15 013  9 177  9 166  22 784  21 726  17 230  16 145  9 721  9 228  

Behandling FNI och ÅVC  27 697  26 629  3 476  2 957  2 636  2 464  7 305  6 478  5 311  4 931  2 413  2 317  

Återvinningscentaler   18 044  16 825  2 125  2 586  3 004  2 988  8 557  8 506  6 043  6 433  2 573  2 553  

Material påsar mm  7 882  0  3 707  2 891  1 654  0  3 183  0  2 988  0  1 864  0  

Övriga   10 624  16 840  3 632  2 753  1 262  2 007  2 612  8 757  2 983  4 561  1 186  2 117  

Avskrivningar   1 347  0  25  38  0  0  3 635  0  0  0  0  0  

Del av overhead   3 737  2 678  387  278  409  293  1 085  778  683  490  395  283  

Gemensamma kostnader KR 6 873  5 818  714  605  751  636  1 995  1 689  1 256  1 063  727  615  

Summa kostnader   159 149  147 382  29 890  27 121  18 893  17 554  51 156  47 934  36 494  33 623  18 879  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  
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