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ra 
FRAMTIDSPARTIET l ANGELHOLM 

Interpellation till Robin Holmberg (M),kommunstyrelsens ordförande 

Ännu en kommunikation från bekymrade anställda. 

2019-10-21 

Nu har politiken fått ytterligare ett brev från bekymrade och frustrerade grupper av anställda. Denna 
gång ett brev från kommunens socialsekreterare, utredningsenheten och integration. 

I denna kommunikation beskriver dessa personalgrupper sin frustration över att deras profession 
inte längre ser sig ha möjligheten att jobba förebyggande utan tvingas agera hastigt och inte 
långsiktigt. De beskriver sig själva som brandsläckare. 

Man beskriver att nya direktiv tvingat dem att skriva nya beslut emot ungdomars, vårdnadshavarnas 
samt de gode männens vilja. 

Inget barnperspektiv, inga konsekvensanalyser och ingen förankring. 

Besluten handlar inte längre om socialt och förbyggande arbete utan baseras på kommunens 
ekonomi. 

Detta gör oss socialdemokrater oroliga för att individer med behov av sociala insatser inte får den 
hjälp och det stöd de behöver. 

Vi Socialdemokrater vill därför ställa följande frågor: 

1) Anser KSO att detta är en godtagbar ambitionsnivå beträffande det sociala arbetet i 
Ängelholms kommun? 

2) Anser KSO att denna situation passar under kommunens ledord: öppenhet, omtanke och 
handlingskraft? 

3) Hur avser KSO säkerställa kommunens arbete för social trygghet baseras på det faktiska 
sociala behovet och inte enbart ekonomiska förutsättningar? 

t! J 
Socialdemokraterna i Ängelholm, södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm, 0431-106 08, 
angelholm@socialdemokraterna.se, www.socialdemokraternaangelholm.se 
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Svar på interpellation från Lars Nyander (S) gällande skrivelse från 
personal inom individ- och familjeomsorgen    

 
Lars Nyander (S) har ställt en interpellation med anledning av en skrivelse som sänts till 
samtliga partier från socialsekreterare på Utredningsenheten och integration. Oppositionsrådet 
har även under våren 2019 ställt en fråga (dnr 2019/278) angående socialsekreterarnas löner 
och arbetsvillkor efter ett tidigare brev från personalgruppen. 
 
Vid det tillfället efterfrågade socialsekreterarna bättre villkor för de medarbetare som arbetat 
en längre tid i Ängelholms kommun. För 2019 var löneökningsutrymme i budget 2,3 procent. 
Inför 2020 har den blågröna majoriteten valt att prioritera ett generellt löneökningsutrymme 
på 2,5 procent. Det innebär alltså att kommunens chefer har ett större utrymme att fördela när 
nya löner för nästa år ska sättas.  
 
I den senare skrivelse som föranlett Nyanders interpellation lyfts ett antal farhågor från 
personalgruppen avseende kvaliteten på insatserna inom det sociala arbetet. Det är viktigt för 
sammanhangets skull notera att skrivelsen är daterad i juli 2019. Sedan dess har 
budgetberedningen lagt förslag till budget för år 2020 med förslag att tillskjuta ytterligare 5 
miljoner kronor till Individ och familj. Samtidigt läggs ett uppdrag till den tillträdande chefen 
för Lärande och familj att ge förslag på utveckling av området för att på sikt nå en budget i 
balans.  
 
Ängelholms kommun ser likt samhället i övrigt ökande behov av sociala insatser. För att vi i 
framtiden ska kunna tillgodo se medborgarnas behov behöver alla insatser kunna prövas så att 
vi säkerställer att rätt insatser till rätt kostnad görs. Annars kommer det allmänna inte på sikt 
ha råd att hjälpa de människor som behöver det. 
 
Slutligen kan det konstateras att ett av kommunstyrelsens – och därmed mitt som ordförandes 
– viktigaste uppdrag är att utöva uppsikt över att nämnderna följer sina budgetar. 
Kommunens ekonomi är likt alla andra kommuners begränsad. Det innebär att alla nämnder 
och huvuduppdrag har att förhålla sig till gällande ekonomiska ramar och ge förslag på hur 

Kommunstyrelsens ordförande 
Robin Holmberg 
0431-870 00 
  

 
 
 
Kommunfullmäktige 
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verksamheten ska kunna anpassas till dessa. Inför 2020 har därför familje- och 
utbildningsnämnden lämnat förslag på översyn av insatserna med förslag om till exempel fler 
hemmaplanslösningar i syfte att nå ekonomi i balans. 
 
Med anledning av ovanstående vill jag lämna följande svar på Lars Nyanders (S) frågor: 
 

1. Ja 
 

2. Ja 
 

3. Familje- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens sociala arbete inom individ- och 
familjeomsorgen. Jag har fullt förtroende för att nämnden, med budgetförstärkningar under 
både 2019 och 2020, klarar av att bedriva en ändamålsenlig verksamhet. Hur behovet 
kommer se ut i framtiden kan vi enbart spekulera i, men det är inte otänkbart att framtida 
förstärkningar kan behövas om behoven fortsätter att öka. Som tidigare nämnts har dock alla 
verksamhetsområden ett ansvar för att se till att verksamheten som bedrivs är 
kostnadseffektiv. 

 
 
Ängelholm 2019-10-25 
 
 
 
 
Robin Holmberg 
Kommunstyrelsens ordförande 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-10-16

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 174                  Dnr. KS 2019/3  

Delårsrapport per 2019-08-31

Ärendebeskrivning
Kommunledningen har sammanställt en delårsrapport med utfallet per den 31 augusti samt en 
prognos över utfallet för helåret 2019. Delårsrapporten innehåller även uppföljning av 
nämndernas verksamhetsmål samt en redogörelse för bolagens utveckling under perioden.  

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-04
- Delårsrapport per 2019-08-31

Yrkanden 
Karl-Otto Rosenqvist (MP), Maija Rampe (M), Liss Böcker (C), Patrik Ohlsson (SD), 
Linda Persson (KD) och Eric Sahlvall (L) yrkar bifall till att godkänna delårsrapporten och att 
överlämna den till kommunrevisionen.

 
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
 
att godkänna delårsrapporten.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att godkänna delårsrapporten och överlämna den till kommunrevisionen.

_____

Beslutet expedieras till:
Ekonomi & kvalitet
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 Ekonomichef 
 Stefan Marthinsson
 0431-87195
 stefan.marthinsson@engelholm.se Kommunstyrelsen

 

Delårsrapport per 2019-08-31

Ärendebeskrivning
Kommunledningen har sammanställt en delårsrapport med utfallet per den 31 augusti samt en 
prognos över utfallet för helåret 2019. Delårsrapporten innehåller även uppföljning av 
nämndernas verksamhetsmål samt en redogörelse för bolagens utveckling under perioden.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-04
- Delårsrapport per 2019-08-31

Utredning
Prognosen för helår 2019 är ett resultat på 66,0 mnkr, vilket kan jämföras med budgeten som 
uppgår till 21,8 mnkr. Prognosen avviker därmed positivt mot budget med 44,2 mnkr. Den 
totala budgetavvikelsen för nämnderna är +17,7 mnkr medan överskottet för finansiella och 
kommunövergripande poster är 26,5 mnkr. Det prognosticerade balanskravsresultatet uppgår 
till 54,8 mnkr.

Underskott gentemot budget finns inom Familje- och utbildningsnämnden, Nämnden för 
omsorg och stöd samt Överförmyndarnämnden. Dessa nämnder har inkommit med 
åtgärdsplaner för hur man ska uppnå en ekonomi i balans. 

Investeringsbudgeten uppgår till 230,4 mnkr och prognosen för helåret 2019 är att 189,1 mnkr 
kommer att förbrukas. 

Målavstämningen innebär att 58 % av målen blir helt uppfyllda medan 38% förväntas bli 
delvis uppfyllda och 4% blir ej uppfyllda.  

mailto:info@engelholm.se
http://www.engelholm.se/
http://www.facebook.com/angelholm
http://www.twitter.com/engelholm
http://www.instagram.com/engelholmskommun/
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
 
att godkänna delårsrapporten.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att godkänna delårsrapporten och överlämna den till kommunrevisionen.

_____

Lilian Eriksson Stefan Marthinsson
Kommundirektör Ekonomichef

Beslutet expedieras till:
Ekonomi & kvalitet

mailto:info@engelholm.se
http://www.engelholm.se/
http://www.facebook.com/angelholm
http://www.twitter.com/engelholm
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Besöksvän

Ängelholms kommun och Ängelholms 
sjukhus var inbjudna till socialminister 
Lena Hallengren för att berätta om vo-
lontärprojektet Besöksvän. Besöksvän 
syftar till att motverka ofrivillig ensam-
het och skapa trygghet för äldre.

Utökning av förskoleplatser

Under 2019 har tre förskolor i Ängel-

holm, Munka Ljungby och Strövelstorp 

tagits i drift. Detta ger en utökning av 

förskoleplatser vilket i sin tur leder 

till minskade barngrupper. Ängelholms 

kommun har också beviljats statsbidrag 

för minskade barngrupper.

Viktiga händelser under året

Bäst på avfallshantering

Nöjda kunder och bra miljövärden 
för förnybara drivmedel och ma-
tavfallsinsamling gör Ängelholm 
till landets bästa kommun på av-
fallshantering. Kommunen är också 
tredje bäst i landet på återvinning.

Plats 17 i företagsklimat

Kommunen placerar sig på plats 17 i 
Svenskt näringslivs ranking av kommu-
nernas företagsklimat 2019. 2018 kom 
kommunen på plats 21.

Ökad likvärdighet

Satsning på ökad likvärdighet i 

Ängelholms skolor. Genom statliga 

medel görs omfattande insatser och 

resursförstärkning med ett tydligt 

fokus på språk-,  läs- och skrivut-

vecklingen i de lägre åldrarna.

Ny grafisk profil

En ny kommunikationspolicy och en ny varumärkespolicy med grafisk profil har tagits fram med syfte att höja kvaliteten på både kommuni-kation, service och bemötande till medborgarna. 
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Sveriges kommuners ekonomi
Enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Ekonomi- 
rapporten från maj 2019 är svaghetstecknen många 
för den globala handeln med dämpade tillväxtutsik-
ter, inte minst i Tyskland, vilket har stor betydelse 
för den europeiska ekonomin. Den globala tillväxten väntas 
växla ner under 2019 och 2020 och prognosen för 2019 
visar den lägsta globala BNP-tillväxten sedan 2009. Ut-
vecklingen i Europa samt Kina och sjunkande BNP-till-
växt i USA bedöms sänka utsikterna för svensk export- 
marknad. Handelskonflikten mellan USA och Kina, 
BREXIT och tullkonflikten mellan USA och EU 
är orosmoln vars påverkan på ekonomin är osäker.  
 
I Sverige väntas den ekonomiska tillväxten bromsa in i under 
2019 och bristen på arbetskraft är en starkt begränsande 
faktor för en fortsatt tillväxt. Skatteunderlagets utveckling 
blir betydligt svagare och BNP-tillväxten väntas falla från 
2,4 procent 2018 till 1,4 procent både 2019 och 2020. Den 
långa perioden av ökad sysselsättning ser därför ut att upp-
höra. Eftersom den ekonomiskt starka perioden går mot 
sitt slut blir omfattande åtgärder nödvändiga i kommun-
sektorn i form av skatteökningar, besparingar och effektivi- 
seringar för att möta utmaningar som minskad sysselsätt-
ning och en särskilt snabb befolkningsökning i de mest 
kostnadskrävande åldrarna. 

De demografiska förändringarna med en åldrande be- 
folkning innebär att kommunsektorn står inför stora  
rekryteringsbehov samtidigt som det finns en brist på  
arbetskraft. Inom kommunerna syns det främst när det 
gäller bristen på pedagogisk personal, samhällsbyggnads-
teknisk personal och socialsekreterare.

Sysselsättning
Om sysselsättningen ökar påverkas skatteintäkterna positivt 
vilket är en förutsättning för att verksamheterna ska  
klara av de nya åtaganden som kommer med en växande  
befolkning. I Ängelholm är i juli 2019 andelen öppet arbets-
lösa och sökande i program med aktivitetsstöd (16-64 år)  
sammanlagt 5,3 % vilket är en minskning med 0,3 pro-
cent-enheter jämfört med samma månad föregående år. Mot- 
svarande siffror för Skåne uppgår till 9,2 % och för riket 
6,9 %.

Enligt Arbetsförmedlingens rapport Arbetsmarknadsutsik-
terna våren 2019 i Skåne län har global såväl som svensk eko-
nomi passerat konjunkturtoppen för den här gången vilket 
överensstämmer med de signaler som landets arbetsgivare 
ger. Företagens resursutnyttjande och anställningsplaner är 

dock fortsatt höga.

Bland skånska företag finns en återvunnen optimism om 
efterfrågeläget efter en tydlig dämpning kring årsskiftet 
2018/2019 och företagen i Skåne sticker ut med historiskt 
expansiva anställningsplaner. Sammantaget dämpas syssel-
sättningstillväxten i Skåne, efter ett starkt 2018, men fort-
sätter att vara hög. Prognosen är att nästan 9 900 nya jobb 
skapas under 2019 och knappt 7 500 under 2020. Även om 
västra Skåne står för den absoluta merparten av alla nya 
jobb som skapas i länet 2019-2020 innebär flyttströmmar 
från länets östra kommuner att det är i den västra delen av 
länet som arbetslösheten vänder uppåt under 2020. Brist- 
yrken fortsätter som tidigare att vara arbeten som kräver 
gymnasial yrkesutbildning och yrken inom offentliga tjänste- 
sektorn. 

Befolkning
Den 31 juli var 42 390 personer folkbokförda i Ängel- 
holms kommun. Det är en ökning med 259 personer sedan 
årsskiftet och motsvarar en folkökning med 0,6 %. Folk- 
ökningen består till över hälften av ett inrikes flyttnings- 
överskott (+145) liksom av ett invandringsöverskott (+86) 
och ett födelseöverskott (+28).

Omvärld och välfärd
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Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning
1. God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för 
kommunens styrelse och nämnder.

 
Målet bedöms inte bli uppfyllt. Familje- och utbild-
ningsnämnden (-4,4 mnkr), Nämnden för omsorg och 
stöd (-2,4 mnkr) och Överförmyndarnämnden (-1,0 
mnkr) prognostiserar negativa budgetavvikelser.

2. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska styrelse och 
nämnder upprätta en åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet 
ska uppnås.

Målet bedöms bli helt uppfyllt. Kommunstyrelsen 
har begärt in åtgärdsplaner från Lärande och familj/
Kommunstyrelsen, Miljö- och tillståndsnämnden,  
Familje- och utbildningsnämnden, Nämnden för om-
sorg och stöd, Nämnden för kultur, idrott och fritid 
samt Överförmyndarnämnden. Dessa nämnder har 
också inkommit med åtgärdsplaner.

3. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla in-
formation om det verksamhetsmässiga och ekonomiska ut-
fallet från sina huvuduppdrag/servicestöd.

Målet bedöms bli helt uppfyllt. Samtliga nämnder er-
håller kontinuerlig information om såväl verksamhet 
som ekonomi.

4. Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan för 
intern kontroll, aktivt tillse att kontrollåtgärder vidtas samt 
årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har vidtagits och 
resultatet av dessa.

Målet bedöms bli helt uppfyllt. Samtliga nämnder har 
upprättat internkontrollplaner och uppföljningar ska 
rapporteras till bokslutet. När brister upptäcks så vid-
tas åtgärder.

5. Sjukfrånvaron uttryckt i procent av den totala arbetstiden 
ska minska.

Målet bedöms bli helt uppfyllt. Den kommunövergri-
pande sjukfrånvaron har minskat under 2019 till 4,88 % 
i jämförelse med 5,29 % 2018 för perioden januari- 
augusti. För helåret 2018 var sjukfrånvaron 5,43 %. 
Prognosen för helåret 2019 är 5,20 %.

Kommunen ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som  
bedrivs genom andra juridiska personer. Begreppet god eko- 
nomisk hushållning ska ses både ur ett finansiellt perspektiv och 
ur ett verksamhetsperspektiv. Utifrån ett finansiellt perspektiv 
innebär det bland annat att varje generation själv måste bära kost-
naderna för den service och de tjänster som den konsumerar. 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om riktlinjer för god  
ekonomisk hushållning som ska vara vägledande för kommun- 
ens långsiktiga arbete. God ekonomisk hushållning utifrån ett 
verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att 
bedriva sin verksamhet på ett ändamålsenligt och kostnads- 
effektivt sätt. För att säkerställa en god ekonomisk hushållning 
måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, presta-
tioner, resultat och effekter.

Att styra mot mål 
För att säkerställa att kommunen bedriver verksamhet med 
god ekonomisk hushållning utgår kommunens ekonomi- 
och verksamhetsstyrning från en styrmodell som benämns 
Ratten. Kommunen ska ange en vision och mål som visar en 
tydlig ambitionsnivå utifrån förutsättningar och möjligheter.

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål som 
formuleras utifrån fyra perspektiv: 

• Medborgarfokus
• Effektiva verksamheter
• Samhällsutveckling
• Medskapande medarbetare

Nämnderna utgår ifrån dessa fullmäktigemål både i sitt mål-
arbete och i själva genomförandet av verksamheten. 

Kommunövergripande mål
Enligt kommunallagen ska kommunen ange finansiella mål för 
ekonomin vilka är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Finansiellt mål enligt god ekonomisk hushållning
Kommunen har en långsiktig finansiell målsättning att  
resultatet ska vara positivt och lägst uppgå till två procent 
av skatteintäkter och generella statsbidrag. För 2019 görs 
avsteg från det finansiella målet. Istället ska kommunens  
resultat vara positivt och lägst uppgå till en procent av skatte- 
intäkter och generella statsbidrag.

 
Målet bedöms bli helt uppfyllt. För 2019 prognostiseras ett 
positivt resultat om 66,0 mnkr, vilket innebär att resultatet 
blir 2,8 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

God ekonomisk hushållning
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Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun har fyra över-
gripande mål.

Medborgarfokus
Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, 
goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för 
att få nöjda och trygga medborgare.

Effektiva verksamheter
Arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resurs- 
utnyttjande i all planering. 

Samhällsutveckling
Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydlig- 
göra vår profil ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskaps- 
staden och hälsostaden.

Medskapande medarbetare
Vara en arbetsgivare som attraherar dagens och fram- 
tidens medarbetare. Våra medarbetare ska känna delaktig-
het, yrkesstolthet och ges möjlighet att utvecklas. 

Till dessa kommunfullmäktigemål är kopplat 45 mål för-
delade över nämnderna (kommunstyrelsen, familje- och 
utbildningsnämnden, nämnden för omsorg och stöd, 
samhällsbyggnadsnämnden, nämnden för kultur, idrott 
och fritid, miljö- och tillståndsnämnden, överförmyndar- 
nämnden). Prognosen för helåret 2019 är att 26 mål blir 
helt uppfyllda, 17 mål blir delvis uppfylla och att 2 mål ej 
blir uppfyllda.

Prognos för måluppfyllelse

Uppfyllt
Delvis 

uppfyllt
Ej

uppfyllt

Kommunstyrelsen 6 3 0

Familje- och utbildningsnämnden 2 8 0

Nämnden för omsorg och stöd 6 0 0

Nämnden för kultur, idrott och fritid 3 1 0

Samhällsbyggnadsnämnden 5 4 1

Miljö och tillståndsnämnden 3 1 0

Överförmyndarnämnden 1 0 1

Summa 26 17 2

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har mål som berör huvuduppdrag  
Lärande och familj samt Servicestöd. Av kommunstyrelsens 
9 mål förväntas 6 mål bli helt uppfyllda och 3 mål bli delvis 
uppfyllda.

Huvuduppdrag Lärande och familj
Medborgarfokus
Kommunen deltar i ett flertal projekt för att integrera 
människor i samhället och på arbetsmarknaden, bland 
annat JagKan (studiehjälp för de som upplever att de har 
psykisk ohälsa), Finsamprojekt med fokus på utlandsfödda 
kvinnor och män. ESF-projektet Talangjobb som vänder 
sig till nyanlända och långtidsarbetslösa ungdomar mellan 
15-24 år, och Halv Femme som är ett projekt för att fler 
utlandsfödda kvinnor ska komma in på arbetsmarknaden.

På Jobb Ängelholm har i nuläget 20 deltagare praktik för-
delat på Ung i Ängelholm, kommunalt aktivitetsansvar och 
extratjänster. På vuxenutbildningen har elva elever praktik 
på säljarutbildningen, och på undersköterskeutbildningen 
finns 40 praktikplatser vilka delas av omkring 120 elever.

Servicestöd
Medborgarfokus
Under året har flera e-tjänster lanserats, bland annat en 
helt digital och pappersfri skolstart, e-tjänster för service 
och stöd till restaurangverksamheter, utveckling av 
e-tjänster inom bygglov, och förbättring av e-tjänsten för   
ansökan om ekonomiskt bistånd. I augusti finns 105 
e-tjänster varav 88 externa som riktar sig till kommun- 
invånare, näringsliv med flera och 17 interna e-tjänster för 
den egna organisationen. 

Arbete med att erbjuda digitala betalningslösningar pågår 
där kommunen har valt en betalningslösning som nu ska 
implementeras. Ett projekt pågår också med att införa  
digital signering.  

En kommunikationspolicy och en ny varumärkespolicy för 
hela Ängelholms kommun tas nu fram med syfte att höja 
kvaliteten på både kommunikation, service och bemötande 
till medborgarna. 

I höst lanseras Ängelholmsförslaget där alla som har en 
idé eller ett förslag på hur Ängelholm eller kommunens 
verksamheter kan utvecklas kan lämna sina förslag på  
engelholm.se. Ängelholmsförslaget ersätter medborgar- 
förslag på försök under en treårsperiod. 

Uppföljning av nämndmål
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Kundtjänst genomför löpande kundnöjdhetsundersökning 
vid avslutat samtal, mail och fysiska besök. Kundtjänst gör 
också under hela året mätningar av onödig efterfrågan, det 
vill säga kundmöten som ej behövt uppstå om kommunen 
gjort rätt från början. Mätning sker av alla kontakter och i 
alla kanaler in till kundtjänst. 

Effektiva verksamheter
I april presenterades en förstudie inför ett genomförande-
projekt för ett nytt intranät. Arbetet fortsätter under hösten 
och kommande år som en del av helhetslösningen ”En  
digital arbetsplats”.  

Tillsammans med sju kommuner inom Familjen Helsing-
borg pågår ett samarbete för att dela på utvecklingen av 
e-tjänster för att spara tid och pengar och dra nytta av  
varandras kompetenser.

Under 2019 har tre förskolor i Ängelholm, Munka Ljungby 
och Strövelstorp tagits i drift enligt beslutad lokal- 
försörjningsplan. På grund av platsbrist i grundskolan 
har paviljonger för 150 elever tagits i drift under 
året.

Samhällsutveckling
Mark- och exploateringsenheten arbetar under året med 
flera större exploateringsprojekt, bland annat de nya  
bostadsområdena Fridhem, Stationsområdet och Skörpinge 
-Rönneboda. 

Exploateringsavtal kopplade till genomförandet av nya  
detaljplaner för ett antal fastigheter i centrala Ängelholm 
har upprättas i syfte att möjliggöra förtätningsprojekt.

Till följd av stor efterfrågan på och försäljning av  
tomter i kransorterna kommer utbyggnad av de sista etapp- 
erna i kommunens områden för fribyggartomter i Munka  
Ljungby och Hjärnarp påbörjas under 2020.

Upphandlingsenheten har under året fortsatt sitt arbete 
med att förenkla direktupphandling för att göra det lättare 
för såväl anbudsgivare som beställare inom kommunens 
organisation. Bland annat har hanteringen av direktupp-
handlingar centraliserats för bättre samordning.

En ny inköps- och upphandlingspolicy har antagits av  
Kommunfullmäktige vilken genererar ett större fokus 
på  bland annat avtalsuppföljning, avtalstrohet och på 
kommunens strategiska avtal.

Under perioden har annonserade upphandlingar genom-
förts för Bäckagården, Familjen Helsingborgs chefs- 
och ledarskapsutbildning,  skrivare, möbler och mejeri- 
produkter med flera. 

Medskapande medarbetare
Arbetet med att utveckla medarbetare och ledare fortsätter 
med fokus på kompetensförsörjning, god arbetsmiljö och 
att behålla det agila arbets- och förhållningssättet. Exempel- 
vis har ett rekryteringscentrum inrättats för att utveckla 
och effektivisera rekryteringsprocessen, samt höja stödet 
och kvaliteten vid i första hand chefsrekryteringar. 

En ny rutin har tagits fram som beskriver hur kommunen  
arbetar med att sätta mål för den organisatoriska- och 
sociala arbetsmiljön (OSA). Ett arbete som positivt upp- 
märksammats av Arbetsmiljöverket.  

En kommunövergripande projektgrupp har bildats som 
samordnar arbetet med att införa ”Heltid som norm”, med 
start inom kommunals avtalsområde från och med 2019. I 
augusti är andelen heltidsanställda i kommunen 64 % och 
andelen annonser för tillsvidareanställningar inom kom-
munals avtalsområde som erbjuder heltid 100 %.

Den ackumulerade, kommuntotala sjukfrånvaron upp-
går i augusti till 4,88 % jämfört med 5,29 % mot- 
svarande period föregående år. Inom Servicestöd minskar 
sjukfrånvaron till 3,0 % (4,67 % föregående år) och inom 
huvuduppdrag Lärande och familj minskar sjukfrånvaron 
till 4,00 % (4,21 % föregående år).
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Familje- och utbildningsnämnden
Familje- och utbildningsnämnden har 10 mål som berör 
huvuduppdrag Lärande och familj. 2 mål förväntas bli helt 
uppfylla medan 8 mål förväntas bli delvis uppfyllda.

Medborgarfokus
Under hösten 2019 genomförs den nationella brukaren-
käten inom verksamhetsområde Individ och familj (IFO). 
IFO Ängelholm har som ett lokalt initiativ utökat målgrupp- 
erna till att även innefatta familjerätt, boendestöd och  
Älvans öppenvårdsverksamhet.
 
Enligt den senaste elevhälsoenkäten uppger 98,5 % att 
man alltid eller ofta känner sig trygg på skolan. Medvetet 
mentorsarbete och ny modell för introduktionsdagarna för 
åk 1 är möjliga förklaringar till utfallet.

Såväl utbildningsverksamheterna som IFO digitaliserar 
allt fler tjänster kopplade till medborgarens kontakt med 
kommunen. Till exempel deltar IFO i ett SKL-projekt 
tillsammans med Bjuvs kommun om robotisering av för-
sörjningsstödet. Projektet pågår till och med april 2020 då 
ambitionen är att det ska vara förberett för att den digita-
la medarbetaren (roboten) ska kunna räkna fram försörj-
ningsstöd men inte ta beslut. 

En e-tjänstportal har införts för busskort, resetillägg, in-
ackorderingsbidrag och kontaktinformation. Vidare har en 
ny skolplattform börjat användas liksom en ny, mer använ-
darvänlig frånvaroapp.

Effektiva verksamheter 
Ett flertal samverkansarbeten pågår mellan förskola, skola, 
 elevhälsa och IFO i olika konstellationer, bland annat 
Samverkan kring utagerande barn (SUB), Samordnad 
kommunal individuell plan (SKIP) som ska underlätta för 
medborgare som har kontakt med flera kommunala aktö-
rer samtidigt, och Problematisk skolfrånvaro som genom 
kartläggning av ”hemmasittare” ska verka för bästa möjliga 
insatser. 

Samhällsutveckling 
Vid genomförd kartläggning och analys av elevers resultat 
på kommunnivå har det bland annat framkommit brister 
i ämnet svenska och läs- och skrivutvecklingen samt läs-
förståelse i de yngre åldrarna. Kommunen gör därför en 
satsning för att stärka språk- läs- och skrivutvecklingen hos 
de yngre barnen för att på sikt ge eleverna bättre förut-
sättningar att lyckas med sin skolgång och då särskilt i de 
teoretiska ämnena. Detta förväntas gynna likvärdigheten 

mellan pojkar och flickors förutsättningar i skolan. I sats-
ningen  kommer det även att avsättas medel för i huvud-
sak personalinsatser, men även till kompetensutveckling, 
digitala läromedel, samordnare för nyanländas lärande och 
en tjänst som läs- och skrivutvecklare. Arbetet stöds av  
skolans vetenskapliga ledare för att säkerställa att det sker 
på vetenskaplig grund.

Årets skolenkät visar på bra resultat för elevers trivsel och 
generella nöjdhet med skolan. 88% av eleverna trivs bra eller 
mycket bra med sin skola och 81% är nöjda eller mycket 
nöjda med sin skola. 

När det gäller elevers upplevelse av delaktighet och infly-
tande är det tydligt att kommunen fortfarande har en ut-
maning i att möta de äldre elevernas behov liksom i att 
bevara intresset och nyfikenheten hos de äldre eleverna. I 
årskurs 6-9 anser 69% att lärarna helt och hållet eller i viss 
utsträckning tar hänsyn till elevernas åsikte. För årskurs 3 
är motsvarande siffra 91%.

56% av eleverna i årskurs 6-9 anser att undervisningen 
väcker nyfikenhet medan motsvarande siffra för elever i 
årskurs 3 är 82%.

Medskapande medarbetare 
Inom huvuduppdrag Lärande och familj minskar sjukfrån-
varon till 4,00 % under januari-augusti 2019 jämfört med 
4,21 % motsvarande period 2018.
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Nämnden för omsorg och stöd
Nämnden för omsorg och stöd har 6 mål som berör huvud- 
uppdrag Hälsa och dess verksamheter. Samtliga mål för-
väntas bli helt uppfyllda.

Medborgarfokus
Under året har alla analoga trygghetslarm bytts ut till digi-
tala. Digitala nycklar för en nyckelfri hemtjänst har införts 
likaså Time Care bokningsassistent. Dessutom har ett nytt 
planerings- och insatssystem implementerats där medarbe-
tarna inom hemtjänsten får direkt tillgång till information 
via mobila handenheter.

Hemtjänsten har infört e-handel vilket innebär ett nytt  
arbetssätt när det gäller inköp av matvaror och hushålls- 
artiklar. E-handel innebär ett större sortiment av varor för 
brukarna och en förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna.
Fokus på att stärka medarbetare och chefer inom hem- 
tjänsten har under året resulterat i en demenssatsning  
genom fördjupande utbildningar via Vård och omsorgs- 
college (samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisa-
tioner och utbildningar.)

Verksamheten har med hjälp av statsbidrag för välfärds- 
teknik investerat i en upplevelsecykel, tre digitala bordspel 
och olika digitala lösningar för att öka självständigheten 
bland äldre. 
 

Tre av kommunens demensboenden och daglig verksam-
het är först ut att Silviacertifieras av Silviahemmet. Det 
innebär att all personal på boendet blir utbildade i syfte att 
kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för de demens-
sjuka och deras anhöriga. 

Effektiva verksamheter
En digital ersättningsmodell har tagits fram vilken ger för-
utsättningar för nya innovativa lösningar för att förbättra 
och förnya vård och omsorg i kommunen. Det är ett  
digitalt verktyg som knyter ihop alla hemtjänstens system 
på ett effektivt sätt för att kunna följa det dagliga arbetet, 
minska administration och förenkla verksamheten. 

Under året har flera projekt påbörjats och genomförts, där-
ibland Tena Identify, som är särskilt inkontinensskydd med 
sensorer som under 72 timmar registrerar urinmängd och 
läckagemönster, liksom en läkemedelsrobot som påminner 
brukaren om att läkemedel ska tas. Dessutom har behovs- 
och schemaplanering samt bokningsprocessen av medar-
betare digitaliserats.

Samhällsutveckling
Under året har tre personer som deltagit i daglig verk- 
samhet LSS fått arbete på den öppna arbetsmarknaden.
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Medskapande medarbetare
Den framgångsrika kampanjen Älska Äldreomsorgen som 
startade 2017 har under året kompletterats med film och 
intervjuer med medarbetare i marknadsföringssyfte. Syftet 
med kampanjen är både att synliggöra medarbetarna och 
det fantastiska arbete som utförs varje dag, och att locka  
fler att arbeta inom äldreomsorgen genom att belysa vilket 
givande och varierande arbete det är.

Utbildningsforum Hälsa har i år gått av stapeln för fjärde 
året i rad. Alla medarbetare bjöds in till forumet med temat 
hälsa satsar friskt. I år var fokus på hur medarbetare och 
chefer kan må bättre och förbättra sin hälsa.

Inom huvuduppdrag Hälsa minskar sjukfrånvaron till 6,81 % 
under januari-augusti 2019 jämfört med 7,24 % mot- 
svarande period föregående år. 

Nämnden för kultur, idrott och fritid
Nämnden för kultur, idrott och fritid har 4 mål som berör 
verksamhet Kultur och stad under huvuduppdrag Samhälle. 
3 mål förväntas bli helt uppfylla och 1 mål delvis uppfyllt.

Medborgarfokus
Verksamheten har idag ett 30-tal e-tjänster varav flera lan-
serats under året. Exempelvis har en intern e-tjänst för kul-
tur i skolan (kulturgarantin) tagits fram liksom e-tjänster 
för anmälan till simskola. 

Ytterligare två närbibliotek, de i Munka-Ljungby och  
Vejbystrand, har under året fått meröppet. Detta ger  
kommuninvånare och andra med lånekort utökad tillgång 
till det offentliga rummet, bibliotekens bestånd  liksom  
stora delar av bibliotekens verksamhet. 

Minigolfbanan på Rönnevik byggs under året om till en 
mer utmanande minigolfbana med konstgräsklädda banor 
med naturliga hinder så som naturstenar. Även staket och 
armatur byts ut.  

Effektiva verksamheter
E-tjänster har under året lanserats bland annat för nomine-
ring av kommunens idrotts- och kulturpris och för anmälan 
till sommarlovsaktiviteter.
 
 
 
 
 

Medskapande medarbetare
För att uppfylla målet om att erbjuda heltidsanställning vid 
nyrekrytering har två lediga deltidstjänster (45 % + 75 %) 
inom fritidsgårdsverksamheten slagits samman till en hel-
tidstjänst. Resterande 20 % används till timanställning.

Inom huvuduppdrag Samhälle minskar sjukfrånvaron till 
3,51 % under januari-augusti 2019 jämfört med 4,18% 
motsvarande period föregående år.
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Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden har 10 mål som berör huvud-
uppdrag Samhälle och dess verksamheter. Av målen för-
väntas 5 mål bli helt uppfyllda, 4 mål bli delvis uppfyllda 
och 1 mål ej uppfyllt.

Medborgarfokus
Verksamhet Miljö och bygg har under året anställt en  
kvalitetssamordnare vars roll bland annat är att öka kvaliteten 
inom bygglovsenhetens arbetsområde. 

Nästa planerade steg för bygglovsverksamheten är att med-
borgare ska kunna ansöka via e-tjänsten samt därigenom 
kunna följa och hantera sitt ärende. 

Första halvåret 2019 orsakade personalvakanser i kombi-
nation med ovanligt många ärenden att handläggningen av 
lovärenden halkat efter en del.

Måltidsservice har under våren tagit fram en broschyr till 
PRO-föreningar för att informera om möjligheten att som 
pensionär äta lunch i Måltidsservice restauranger på kom-
munens vårdboenden. 

Arbetet fortsätter med att utveckla e-tjänster inom nämnd- 
ens verksamhet, däribland för grävningstillstånd, ägarbyte 
av VA-abonnemang, djurkyrkogård och stadsodling.

Skälderviken och Vejbystrand finns nu i Ängelholms 
3D-stadsmodell som är tillgänglig för alla medborgare på 
engelholm.se.

Effektiva verksamheter
För att tydliggöra besluten och göra verksamheten mer 
tillgänglig arbetar bygglovsenheten aktivt med klarspråk 
i skrivelser och beslut. Enheten har en digital ärende- 
hantering samt utförlig information på engelholm.se vilket 
frigör tid för handläggning.

Av periodens 13 överklagade beslut om lov återvisade 
Länsstyrelsen ett beslut på grund av ett formellt fel där en 
part i grannhörandet inte fått tillfälle att yttra sig.

Under året har e-tjänster tagits fram gällande ansökan om 
driftbidrag och särskilt driftbidrag för enskilda vägar för 
vägföreningarna samt ansökan, besiktning och schakt- 
rapport för grävtillstånd. E-faktura för VA-tjänster utveck-
las för att även kunna erbjudas företag. Andra genomförda  
förbättringar under året är bland annat ett nytt, gemensamt 
ärende- och faktureringssystem för kart- och mätenheten 

och bygglovsenheten, liksom en digital intern hantering av 
gatu- och VA-information till nybyggnadskartan.

Samhällsutveckling
Bygglovsenheten arbetar kontinuerligt för att bidra till att 
Ängelholm utvecklas hållbart. Enheten medverkar i de 
flesta detaljplaner och bidrar med sin kompetens i projekt 
och andra utvecklingsarbeten, exempelvis i kommunens 
samhällstekniska grupp.

I augusti har 236 av 253 (93 %) bygglovsbesked slutförts 
inom 10-veckorsgränsen. Av resterande 17 ärenden har 
åtta slutförts inom giltig förlängningstid vilket ger 244 (97 
%) slutförda ärenden inom tidsramen.

Medskapande medarbetare
Måltidsservice arbetar tillsammans med lokalvårdsservice 
i ett projekt om heltid som norm genom workshops med 
samtliga medarbetare inom verksamheten för att identifiera 
hinder och lösningar för att nå heltid som norm. Nio 
medarbetare har erbjudits heltidsanställning under januari- 
augusti 2019.

Intraprenad erbjuder alltid heltidsanställning vid rekry- 
tering av nya medarbetare och alla medarbetare har idag i 
sin grundtjänst en heltidsanställning.

Övriga verksamheter erbjuder heltidsanställning vid all ny-
rekrytering oavsett avtalsområde.

Inom huvuduppdrag Samhälle minskar sjukfrånvaron till 
3,51 % under januari-augusti 2019 jämfört med 4,18 % 
motsvarande period föregående år. 

Miljö- och tillståndsnämnden
Miljö- och tillståndsnämnden har 4 mål vilka berör Miljö-
enheten under verksamhet Miljö och bygg under huvud-
uppdrag Samhälle. Av målen förväntas 3 mål bli helt upp-
fylla och 1 mål delvis uppfyllt.

Medborgarfokus
Miljöenheten arbetar för en god medborgarservice genom 
att ha öppna telefontider samt utförlig information på  
engelholm.se.

Verksamhet Miljö och bygg har under året anställt en  
kvalitetssamordnare vars roll bland annat är att öka kvalite-
ten inom miljöenhetens arbetsområde.
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För att nå målet om att på sikt kunna göra all handlägg-
ning i digitala system arbetar personal under året med att 
kartlägga miljöenhetens nuvarande processer och ta fram 
en plan. I början av 2020 kommer en investering göras för 
att möjliggöra e-tjänster för flertalet av enhetens ärenden.

Effektiva verksamheter
För att tydliggöra verksamheten och göra den mer tillgänglig 
arbetar enheten aktivt med klarspråk i skrivelser och beslut.  

Under våren har förberedelser gjorts för att införa digital 
arkivering respektive digital kontroll på miljöskydd och 
hälsoskydd. Inom alkoholtillsynen används numera en 
app som gör att inspektören får fram all information om  
restaurangen, exempelvis tillståndsbevis och villkor,  
vilket underlättar både tillsynen och kommunikationen 
med verksamhetsutövarna.
 
Medskapande medarbetare
Målet om att erbjuda heltidsanställning vid nyrekrytering 
inom Kommunals avtalsområde är ej mätbart eftersom 
miljöenheten inte har någon kommunalansluten med- 
arbetare. Inom övriga avtalsområden har alla som vill arbe-
ta heltid erbjudits detta.

Inom huvuduppdrag Samhälle minskar sjukfrånvaron till 
3,51 % under januari-augusti 2019 jämfört med 4,18 % 
motsvarande period föregående år.

Överförmyndarnämnden
Nämnden har 2 mål som berör överförmyndarverksam-
heten varav 1 mål förväntas bli helt uppfyllt och 1 mål ej 
uppfyllt.

Medborgarfokus
I maj 2019 var cirka 51% av årets arvodesärenden granskade. 
Med hänsyn till minskad budgetram för nämnden har extra- 
hjälp för granskning ej kunnat utföras i år, vilket lett till att 
målet inte uppnås. I augusti var 74% helt granskade.

Effektiva verksamheter
Målet om en effektiv och snabb handläggning bedöms 
uppfyllas då antalet beslutsärenden och delegationsärenden 
uppnått målvärdena för den aktuella perioden. Dock märks 
en fortsatt tendens att ärendena har ändrat karaktär de  
senaste åren. Fler ärenden är av mer komplex karaktär  
eftersom fler huvudmän är yngre med psykisk ohälsa och 
därigenom kräver särskilda behov och stöd av ställföre- 
trädarna (gode män och förvaltare).

I början av sommaren inleddes ett samarbete med extern 
part med syfte att utveckla en app för ställföreträdare att 
hantera sina uppdrag digitalt och i realtid. Planerad sjösätt-
ning av appen är 2020-01-01. Under våren 2019 infördes 
också en e-tjänst för rekrytering av ställföreträdare.
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Resultat och balanskrav
Ekonomisk analys
Prognosen för helåret 2019 visar ett positivt resultat 
på 66,0 mnkr för den skattefinansierade verksamheten,  
vilket är 44,2 mnkr högre än det budgeterade resultatet. 
Den totala budgetavvikelsen för nämnderna är +17,7 
mnkr medan överskottet för finansiella och kommun- 
övergripande posterär 26,5 mnkr.

Av det prognostiserade resultatet utgör 18,2 mnkr vinster 
vid försäljning av exploateringsfastigheter och 10,0 mnkr 
orealiserade vinster för finansiella placeringar. Det innebär 
att det underliggande prognostiserade resultatet uppgår till 
37,8 mnkr. 

Helårsprognosen för den avgiftsfinansierade verksamheten 
visar en avvikelse på -2,0 mnkr. Det är +1,0 mnkr bättre än 
budgeterat. Detta beror på att det är budgeterat en negativ 
avvikelse på -3,0 mnkr, då det sedan tidigare finns en skuld 
till abonnenterna som vid bokslutet 2018 uppgick till 7,9 
mnkr.

Årets resultat och balanskrav
mnkr

Enligt kommunallagens krav på ekonmisk balans  
ska kommunernas intäkter vara större än kostnaderna. Om 
kostnaderna för ett räkenskapsår överstiger intäkterna ska 
det negativa resultatet regleras under de närmast följande 
tre åren. Realisationsvinster vid försäljning av anläggnings-
tillgångar ska inte ingå i resultatet vid avstämning mot ba-
lanskravet.

Enligt kommunallagen ska kommunen ange finansiella 
mål för ekonomin vilka är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning. Kommunen har en långsiktig finansiell mål-
sättning att resultatet ska vara positivt och lägst uppgå till 
två procent av skatteintäkter och statsbidrag. När kommun- 
fullmäktige antog budgeten för 2019 gjordes ett avsteg från 
det långsiktiga finansiella målet. Istället ska kommunens  
resultat vara positivt och lägst uppgå till en procent av skatte- 
intäkter och generella statsbidrag. Den nuvarande prognosen 
ger ett resultat för helåret på 66,0 mnkr (2,8 %) och ett 
balanskravsresultat på 54,8 mnkr. En post på 10 mnkr har 
reducerat balanskravsresultatet då det avser orealiserade 
vinster i värdepapper.

Utveckling av nettokostnader och skatteintäkter
mnkr

*Justerat för försäkringslösning avseende pensionsåtagande (304,4 
mnkr).

Diagrammet visar hur nettokostnader och skatteintäkter 
utvecklats i kommunen. Kommunens skatteintäkter, enligt 
prognos för 2019, är 39,2 mnkr större än nettokostnaderna. 

Balanskravsavstämning

mnkr
Prognos 

helår 2019
Utfall 

helår 2018
Årets resultat enligt resultaträkningen 66,0 42,1
 - reducering av samtliga realisationsvinster -1,2 -11,2
 - orealiserade vinster och förluster i vär-
depapper -10,0 -

Årets resultat efter balanskravs- 
justeringar 54,8 30,9

Medel till resultatutjämningsreserven -     - 
Medel från resultatutjämningsreserven -     - 
Årets balanskravsresultat 54,8 30,9
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Ekonomisk avvikelserapport

PER STYRELSE/NÄMND
mnkr Utfall 

2019-08-31
Budget 

helår 2019
Prognos 

helår 2019 Avvikelse

Skattefinansierad verksamhet
Kommunstyrelse -112,4 -208,4 -204,4 4,0
Miljö- och tillståndsnämnd -6,1 -10,5 -10,4 0,1
Familje- och utbildningsnämnd -672,8 -1 053,8 -1 058,2 -4,4
Nämnden för omsorg och stöd -505,6 -780,7 -783,1 -2,4
Samhällsbyggnadsnämnd -48,4 -95,2 -93,8 1,4
Nämnden för kultur, idrott och fritid -86,0 -132,8 -132,2 0,6
Kommunfullmäktige -2,1 -26,2 -6,9 19,3
Valnämnd -0,3 -0,4 -0,3 0,1
Överförmyndarnämnd -3,2 -4,2 -5,2 -1,0
Summa -1 436,9 -2 312,2 -2 294,5 17,7
Kommunövergripande/finansiering 1 585,7 2 334,0 2 360,5 26,5
Summa skattefinansierad verksamhet 148,8 21,8 66,0 44,2

Avgiftsfinansierad verksamhet

Kommunstyrelse, VA 2,8 -3,0 -2,0 1,0

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 2,8 -3,0 -2,0 1,0
SUMMA ÄNGELHOLMS KOMMUN 151,6 18,9 64,0 45,1
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Kommunstyrelsen (+4,0 mnkr)
Kommunstyrelsen, egen verksamhet (±0,0 mnkr)
Inga avvikelser finns mot budget.
 
Huvuduppdrag Lärande och familj (±0,0 mnkr)
I enlighet med tidigare beslutad åtgärdsplan för Lärande 
och familj/Kommunstyrelsen så avvaktar Vuxen- 
utbildningen och Arbetsmarknadsenheten med att till-
sätta vakanta tjänster. Intäkter från Arbetsförmedlingen 
kan också bidra till ett överskott. Prognosen om +1,8 
mnkr är fortfarande osäker på grund av omorganisation- 
en av arbetsförmedlingen samt att det under hösten kommer 
en ny aktör i kommunen inom vuxenutbildning SFI 
och antalet inskrivna elever där är fler än förväntat. 
 
Budgetavvikelse motsvarande -1,8 mnkr är upptagen som 
helårsprognos avseende ”glappet”. Migrationsverkets  
schablonersättning täcker inte kostnaden för ”glappet” fullt 
ut. ”Glappet” avser perioden i avvaktan på att etablerings- 
ersättning betalas ut. Schablonersättningen finansierar en-
bart kostnaden för anvisade individer. När det gäller själv-
inflyttade samt viss anhöriginvandring sker ingen finans- 
iering. Verksamheten arbetar aktivt med att minska perioden 
och därmed kostnaden för ”glappet”. Arbetsförmedlingens 
nuvarande organisationsförändring försämrar möjligheten 
till samarbete över myndighetsgränserna.
 
Kommunledning och Servicestöd (+4,0 mnkr)
Erhållna medel för IT-säkerhet om 2,8 mnkr kommer inte 
att genomföras i år och lämnas som överskott. Åtgärderna 
kommer istället genomföras under nästa år. Ett överskott 
om 1,2 mnkr redovisas också i prognosen till följd av till- 
fälliga personalvakanser och medarbetare som arbetar del-
tid.

Miljö- och tillståndsnämnden (+0,1 mnkr)
Prognosen är att Miljö- och tillståndsnämnden kommer att 
gå minus -0,2 mnkr för helåret 2019. Detta beror i huvudsak 
på utbildningsinsatser i samband med start av ny mandat- 
period samt att kostnader för förlorad arbetsförtjänst är högre 
än budgeterat för nämndens förtroendevalda. För nämndens 
verksamheter finns ett överskott om 0,1 mnkr till följd av 
lägre kapitalkostnader samt ett överskott om 0,2 mnkr på 
grund av personalvakanser.

Familje- och utbildningsnämnden  
(-4,4 mnkr)
Prognosen efter augusti månad 2019 uppvisar fortfarande 
ett underskott för familje- och utbildningsnämnden.  
Prognosen har dock förbättrats ytterligare jämfört med 

juni månad och visar en avvikelse jämfört med budget på 
-4,4mnkr. I juni månad var prognosen -6,2 mnkr och i april 
månad var den -8,5 mnkr. Det som förbättrar resultatet är 
förskolas/skolas positiva resultat om 7,3 mnkr, vilket är 
kopplat till vidtagna åtgärder enligt antagen åtgärdsplan.

Inför budgeten 2020 har ett anpassningsprogram tagits 
fram för att samtliga verksamheter ska nå en budget på till-
delad ram. Flera av de föreslagna åtgärderna/anpassning-
arna kommer emellertid att ge effekter redan under hösten 
2019 vilket kan konstateras i denna prognos.

Inom Lärande och familjs centrala administration bedöms 
i dagsläget ett överskott på 3,3 mnkr som kan kopplas till 
schablonersättningar och som betalas ut av Migrations- 
verket för att täcka kostnader för nyanlända. 

Förskola och skola
Verksamhetsområde förskola och skola prognostiserar ett 
överskott om 7,3 mnkr. Från och med 2019 tillämpas en 
ny socioekonomisk resursfördelningsmodell som på ett  
bättre sätt än tidigare tar hänsyn till skillnader i elevstruktur 
mellan kommunens rektorsområden och förutsättningarna 
för rektorsområdena att ha en budget i balans har ökat. 
Nytt för 2019 är den statliga satsningen ”likvärdig skola”. 
En plan har arbetats fram och bidraget som omfattar 11,8 
mnkr ska gå till att stärka upp arbetet med att läsa och  
skriva inom årskurserna 1-3. Verksamheten har också  
beviljats statsbidrag för minskade barngrupper i förskolan. 
Ett bidrag som förbättrar möjligheten att klara budgeten 
för förskoleverksamheten. Den förändring som genom-
förts gällande föräldraavgiften till förskola och fritidshem 
kommer att ge ett överskott som prognostiseras till 2,5 
mnkr. Resterande överskott kan kopplas till övergripande 
reserver inom verksamhetsområdet som inte bedöms  
behöva nyttjas.

Gymnasieskola
Den egna gymnasieskolan förväntas hålla budget genom 
de åtgärder som tidigare presenterats för Familje- och  
utbildningsnämnden. Prognosen för interkommunala  
ersättningar och ekonomiska bidrag till fristående verk- 
samheter är -6,0 mnkr men är osäker för höstterminen. I 
våras indikerade den första sökperioden att fler elever skulle 
välja Ängelholms gymnasieskola och på så vis skulle flera 
nya klasser kunna startas. Utfallet blev en ny klass för frisörer 
och en ny klass för tekniker.
 
 

Budgetavvikelse, driftsredovisning
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Individ- och familjeomsorg
Budgeten är i balans vad det gäller ensamkommande barn. 
Retroaktiva ersättningar har tidigare år kunnat finansiera 
omställningskostnader i samband med anpassning till nya 
ersättningar för ensamkommande barn. Under 2019 får inga 
ytterligare omställningskostnader finnas och kostnaderna 
ska matcha den nya ersättningsförordningen fullt ut. 
Den nya ersättningsförordningen bygger på aktivt del-
tagande vad gäller gymnasiestudier annars upphör er-
sättningen på 750 kr/dygn. Endast försörjningsstöds-
normen ersätts om ett aktivt deltagande inte fullföljs. 
 
Migrationsverket avslår numera samtliga LVU-ansökningar 
för prövning i Kammarrätten. Orsaken beror på att  
Migrationsverket vill pröva om rätt till ersättning föreligger. 
Detta förstärker osäkerheten för en budget i balans. 
 
Det underliggande underskottet år 2018 avseende externa 
placeringar var -9,5 mnkr. Verksamhetens strategi är att 
undvika och förebygga akuta institutionsplaceringar,  
planera för tidigare hemtagningar och optimera insatser 
på hemmaplan. Beaktat det underliggande underskottet 
är prognosen efter insatta åtgärder -8,9 mnkr. Orsaken till 
försämrad prognos beror på nytillkomna tvångsplaceringar 
för vuxna. Avvikelse avseende vuxna nyanlända är upptagen 
i prognosen med -0,7 mnkr. Övriga verksamheter förväntas 
generera ett överskott motsvarande 0,6 mnkr.

Nämnden för omsorg och stöd (-2,4 mnkr)
Statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen har 
betalats ut till Sveriges kommuner under åren 2015-2018. 
Bidragen redovisades vid årsskiftet, och äldreomsorgen har 
från 2018 avsatt 6 mnkr som en säkerhetsåtgärd om Hälsas 
redovisning ej godkändes. Besked har nu kommit och ingen 
 återbetalning krävs, vilket gör att prognosen förbättras för 
Hälsa med 6 mnkr. Vidare har Hälsa fått budget för hyra 
av nya korttiden Parkhuset Lindhaga under september -  
december, 1,1 mnkr. Byggnation är klar för inflyttning först 
vid årsskiftet varför dessa medel ej nyttjas för 2019. Medel 
från olika delar inom äldreomsorgen kommer inte att nytt-
jas fullt, ut som till exempel avsatta medel för fastighets- 
kostnader. Totalt finns övergripande inom Hälsa en positiv 
avvikelse om 13,6 mnkr.

Uppdrag och stöd prognostiserar ett överskott med 3,0 
mnkr. Utvecklingen inom vård och omsorg går mot att 
allt fler vill bo kvar hemma längre, vilket i sig medför en  
ökning av personer som är i behov av hjälp och stöd av 
sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut. Enheten 
för sjuksköterskor har haft svårt att klara kompetens- 

försörjningen, vilket lett till kostnader för köpt bemanning 
och övertid. Ett intensivt förbättringsarbete har dock  
resulterat i avsevärt lägre kostnader för köpt bemanning 
under sommaren 2019. Genom att man på verksam-
hetsnivå har hållit en stram budget under året kan verks- 
amhetsområdet lämna ett överskott och bidra till helheten 
för huvuduppdrag Hälsa.

Införandet av digitala stödsystem har gjort att admi-
nistrationen har minskat avsevärt, handläggning av bi-
stånd och uppföljning har systematiserats likaså har 
ett uppföljnings- och analysverktyg byggts upp för att 
kunna följa varje hemtjänstområdes brukare från be-
slut till utförd hemtjänst. Detta bidrar till en stabil verk-
samhet som gör att hemtjänstpersonal, planerare och  
chefer har full koll på hemtjänsten. Hemtjänsten prognos-
tiserar ett överskott med 2,0 mnkr.

Under vår/sommar har trycket på korttidsplaceringar ökat 
i och med den nya lagen om utskrivning från sjukhuset, 
som förändrade kommunens förutsättningar, det vill säga 
att ta hem personer från sjukhuset, på tre istället för sju 
dagar. Huvuduppdrag Hälsa är i en period med myck-
et stora krav på omställning. Det ökade antalet äldre har  
varit uppenbart och känt under ett antal år. Nu kan man 
också se förändringen med en större efterfrågan på platser 
på särskilt boende, det har medfört att kostnaderna för 
externa platser ökar. Helårsprognos för hela verksamhets- 
området Särskilda boenden är -3,6 mnkr.

Verksamheten för funktionsstöd överfördes i sin helhet 
till huvuduppdrag Hälsa från och med 2019 och arbetet 
med att se över samtliga verksamheter pågår. Verksamhets- 
området Funktionsstöd redovisade ett bokslutsresultat 
2018 som uppgick till - 11,2 mnkr. Prognosen för 2019  
visar på en fortsatt ökad negativ avvikelse mot budget, 
-17,4 mnkr. Kostnaden har ökat sedan årets början på 
grund av tillkommande enskilda ärenden med hög vård-
tyngd. Avvikelsen härrör främst till kostnader för externa 
placeringar och ett nytt assistansärende. En åtgärdsplan för 
att nå en budget i balans är utarbetad och godkändes av 
nämnden i juni månad.

Samhällsbyggnadsnämnden,  
skattefinansierad vht (+1,4 mnkr)
För Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verk-
samhet är prognosen en samlad positiv budgetavvikelse på 
+1,4 mnkr. Avvikelsen på kapitalkostnader väntas bli +0,9 
mnkr för i huvudsak på Stadsmiljö.
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En negativ avvikelse på -0,2 mnkr finns på den politiska 
verksamheten. Ett underskott på ytterligare -1,0 mnkr finns 
för centrala medel för att kunna ta ytterligare kostnader för 
en del obudgeterade utredningar samt för återbetalning av 
lokalvårdens överskott till verksamheterna.
Arkitektur och teknik redovisar ett överskott i prognosen 
om 0,3 mnkr på grund av att tjänsten som Stadsarkitekt har 
varit vakant under några månader. Motsvarande underskott 
om -0,3 mnkr finns på Projektenheten på grund av personal- 
vakanser som påverkar intäktssidan negativt. 

Helårsprognosen för Måltidsservice är ±0 mnkr. Viktoria- 
gårdens kök är på grund av renovering utlokaliserad till 
Victoriaskolan, vilket medför bortfall av intäkter och extra 
kostnader i samband med flyttning. Även köket vid service- 
hus Willan går med underskott. Under hösten kommer 
kostnaderna också att öka på grund av dels prishöjningar 
på livsmedel och dels effekter av heltid som norm, då hit-
tills nio medarbetare fått höjd tjänstgöringsgrad.

Lokalvårdsservice har lägre kostnadsläge för personal och 
förbrukningsmaterial vilket förväntas generera ett över-
skott om 0,4 mnkr.

Prognosen för bygglovsenheten är ett överskott om 1,0 
mnkr. Ett överskott finns på intäktssidan på grund av 
många beslutade bygglov. Av dessa har en ovanligt stor 
andel varit större ärenden, vilka genererar höga avgifter. 
Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag bedöms bli 0,3 
mnkr lägre än budgeterat.

Nämnden för kultur, idrott och fritid 
(+0,6 mnkr)
Nämnden har ett överskott i prognosen om 0,8 mnkr som 
är hänförbart till kapitalkostnader från i första hand enheten 
för Bad, Idrott och friluftsliv. Ett överskott finns också på 
Järnvägens museum till följd av vakanser om +0,3 mnkr. 
Underskott finns för ledningsresurser om sammanlagt -0,5 
mnkr på Kulturskolan.

Kommunfullmäktige (+19,3 mnkr)
Överskott till följd av att reserver för verksamhets-
området Funktionsstöd 9,6 mnkr och för huvudupp-
drag Lärande och familj 9,1 mnkr inte är fördelade. För 
de tillfälliga beredningarna redovisas också ett över-
skott om 0,5 mnkr då bedömningen är att ingen tillfällig 
beredning kommer att tillsättas under 2019. Även de 
fasta beredningarna genererar ett överskott om 0,1 
mnkr då de endast bemannas av presidierna året ut. 

Valnämnden (+0,1mnkr)
Efter avslutat val till Europaparlamentet bedöms att över-
skottet mot budget blir 0,1 mnkr. Kostnaderna är till stor 
del finansierade av riktade statsbidrag. 

Överförmyndarnämnden (-1,0 mnkr)
Underskott i prognosen om -1,0 mnkr på grund av fort-
satt högt antal ärenden och en lägre budgetram för 2019 
jämfört med år 2018 (0,5 mnkr lägre). En minskad kostnad 
för ensamkommande barn har förbättrat prognosen med 
0,2 mnkr.

Kommunövergripande poster och finan-
siering (26,5 mnkr)
Det finns en negativ avvikelse för pensionskostnaderna om 
-12,2 mnkr efter KPA:s prognos från augusti. Avvikelsen  
finns främst för den förmånsbestämda pensionen. En  
kostnad om -1,7 mnkr för ventilationsåtgärder mm i  
stadshuset för att förbättra inomhusmiljön belastar också 
prognosen.
 
Skatteintäkterna och de generella statsbidragen bedöms bli 
8,7 mnkr högre än budgeterat enligt SKL:s skatteunderlags-
prognos från augusti. Orealiserade vinster för finansiella 
placeringar (pensionsmedel) prognostiseras i nuläget till 
10,0 mnkr. Överskott finns också på grund av att över-
skottsutdelningen från Kommuninvest uppgick till 5,4 
mnkr att jämföra med budgeterade 2,5 mnkr (+2,9 mnkr) 
samt att utdelningen från Ängelholmshem blev 5,6 mnkr 
mot budgeterade 5,0 mnkr (+0,6 mnkr). 

I prognosen är vinster upptagna för försäljning av mark 
vid exploateringsområden om sammanlagt 18,2 mnkr.  
Intäkterna är kopplade till försäljning av ”Scantomten” 
(Slakteriet 1 och Rökeriet 1).

Samhällsbyggnadsnämnden,  
avgiftsfinansierad vht (+1,0 mnkr)
För VA-verksamheten rapporteras en positiv budgetavvi-
kelse på 1,0 mnkr på grund lägre avskrivningar, personalva-
kanser och högre intäkter. Prognosen är sämre än tidigare 
prognoser, vilket beror på att verksamheten under hösten 
kommer att påbörja vissa driftprojekt som var planerade 
till nästa år. Exempelvis kommer pumpbyten samt översyn 
av UV-aggregat och styrsystem att ske. Resultatet förvän-
tas bli -2,0 mnkr att jämföra med budgeterade -3,0 mnkr. 
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Investeringsbudgeten uppgår totalt till 230,4 mnkr efter 
Kommunfullmäktiges beslut att ombudgetera medel från 
år 2018 samt att tilläggsbudgetera medel för IT-säkerhet. 
Helårsprognosen för årets investeringar uppgår till 189,1 
mnkr, vilket är 41,3 mnkr lägre än budgeterat. Överskottet 
inom de skattefinansierade investeringarna uppgår till 22,3 
mnkr och inom den avgiftsfinansierade VA-verksamheten 
till 19,0 mnkr. 

Utfall och prognos investeringsverksamhet
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66

106 110

210

105 108

60 53
78

83

158

82

0

50

100

150

200

250

2014 2015 2016 2017 2018 Prognos
2019

Skattekollektiv Avgiftskollektiv

Kommunstyrelsen
Helårsprognosen för kommunstyrelsens investeringsnivå 
är på 12,2 mnkr. Det är 12,7 mnkr lägre än budgeterat.  
Huvudanledningen är att erhållna medel för IT-säkerhet om 
8,7 mnkr inte kommer att förbrukas i år utan behöver över-
föras till nästkommande år. Flera av de övriga IT-relaterade 
investeringsprojekten kommer också delvis att lämna oför-
brukade medel samt även projektet för investeringar i egna 
fastigheter. I projektet för allmän markreserv finns bud-
geterat 3,0 mnkr. Prognosen är att 8,3 mnkr kommer att 
förbrukas huvudsakligen beroende på inköp av fastigheten 
Kråkan 1.

Miljö- och tillståndsnämnden
Ingen avvikelse finns rapporterad för nämndens investe-
ringsprojekt.

Familje- och utbildningsnämnden
Ingen avvikelse finns rapporterad för nämndens investe-
ringsprojekt.

Nämnden för omsorg och stöd
Helårsprognosen för nämnden för omsorg och stöds  
investeringsnivå är på 3,9 mnkr. Det är 1,4 mnkr lägre 
än budgeterat. Avvikelsen beror i huvudsak på att några  
investeringar planeras för och är under uppstart men att de 
kommer att färdigställas först under år 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden
Helårsprognosen för samhällsbyggnadsnämndens investe-
ringsnivå är på 65,6 mnkr. Det är 8,4 mnkr lägre än bud-
geterat. Prognosen för projektet för Offentliga toaletter är 
5,0 mnkr lägre än budgeterat på grund av att upphand-
lingen har överklagats och detta ärende ligger hos Förvalt-
ningsrätten. Prognosen för projektet Gång- och Cykelbro 
vid badhusområdet avser slutreglering av återstående ut-
gifter samt inkomst från Hälsostaden. Sammantaget be-
räknas överskottet till 2,7 mnkr i år. På grund av en tvist 
har inte projektet avslutats tidigare. Större underskott finns 
i projekten för Ombyggnad runt Villanskolan -3,5 mnkr 
och Badbrygga Klitterhus -1,0 där det tillkommit ändrings- 
och tilläggsarbeten för ombyggnation av pålar och balkar. 
Projektet för Ny/ombyggnad av busshållplatser har ett 
överskott om 1,7 mnkr. Flera mindre positiva och negativa 
avvikelser finns också i olika projekt.

Nämnden för kultur, idrott och fritid
Helårsprognosen för nämnden för kultur, idrott och fritids 
investeringsnivå är på 10,6 mnkr. Det är 0,2 mnkr högre än 
budgeterat. Mindre negativa avvikelser finns i projekten för 
Skatepark, Minigolfbana Rönnevik och Meröppna bibliotek. 
Mindre positiva avvikelser finns i andra mindre projekt och 
det möter delvis upp överskridandet.

Samhällsbyggnadsnämnden, Vatten och 
avlopp
Helårsprognosen är att de avgiftsfinansierade investerings-
projekten uppgår till 81,5 mnkr. Det är 19,0 mnkr lägre än 
den budgeterade investeringsnivån. För projektet Avlopps-
reningsverket är prognosen att 50 mnkr kommer betalas 
 under 2019, vilket innebär en positiv avvikelse på 14,9 
mnkr. Dessa medel behöver flyttas till år 2020. Projekten för 
Klippanvägen och Villanskolan väntas förbruka något mer 
än budget, men i gengäld visar bland annat prognoserna 
 för Bärnstensvägen, Östra järnvägsgatan och Pumpstation 
Pyttebron överskott.

Investeringar
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Nettoinvestering per styrelse/nämnd
mnkr Utfall

2019-08-31
Budget helår 

2019
Prognos helår 

2019 Avvikelse
Skattefinansierad verksamhet
Kommunstyrelse 3,1 24,9 12,2 12,7
Miljö- och tillståndsnämnd 0,1 0,2 0,2 0,0
Familje- och utbildningsnämnd 8,5 15,2 15,2 0,0
Nämnden för omsorg och stöd 0,8 5,3 3,9 1,4
Samhällsbyggnadsnämnd 29,2 74,0 65,6 8,4
Nämnden för kultur, idrott och fritid 2,5 10,3 10,5 -0,2
Summa skattefinansierad verksamhet 44,2 129,9 107,6 22,3

Avgiftsfinansierad verksamhet
Samhällsbyggnadsnämnd, VA 54,0 100,5 81,5 19,0
Summa avgiftsfinansierad verksamhet 54,0 100,5 81,5 19,0

SUMMA ÄNGELHOLMS KOMMUN 98,2 230,4 189,1 41,3
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Det finns kommunala åtaganden utanför den kommunala 
förvaltningen som kommunen helt eller delvis äger.  
Koncernföretag är enheter där kommunen har ett  
bestämmande eller betydande inflytande, det vill säga där 
röstandelarna uppgår till 20 % eller mer.

Ängelholms kommunkoncern består av kommunen och 
bostadsbolaget AB Ängelholmshem. Kommunens aktie-
innehav i AB Ängelholmshem uppgår till över 99,9 procent. 
AB Ängelholmshems helägda dotterbolag AB Ängel-
holmslokaler äger och förvaltar merparten av kommunens 
verksamhetsfastigheter sedan årsskiftet 2012/2013. Ängel-
holmshem har ytterligare två helägda dotterbolag, Ängel- 
holms Fastighetsstruktur AB samt Södra Sjukhus- 
områdets Utvecklings AB. Ingen verksamhet har bedrivits i 
dessa bolag under årets första och andra tertial.

Ängelholmshemskoncernen uppför, äger och förvaltar  
bostäder samt lokaler. För närvarande uppgår antalet för-
valtade bostadslägenheter till över 3 100 och förvaltad lokal- 
yta till 227 000 m2.

AB Ängelholmshem 
Ängelholmshems verksamhet består av att tillhandahålla 
hyresbostäder för invånarna i Ängelholms kommun. Ängel- 
holm växer befolkningsmässigt och efterfrågan på hyres-
lägenheter är fortsatt stor. Med över 3 100 lägenheter är 
Ängelholmshem den största ägaren av bostadsfastigheter i 
Ängelholms kommun.

Måluppföljning
AB Ängelholmshems tio mål är grupperade under kommun- 
fullmäktiges fyra perspektiv.

Medborgarfokus
Ängelholmshem har som mål att nyproducera minst 60 
bostäder per år i snitt och mellan 2018-2022 planeras 340 
bostäder att uppföras, vilket motsvarar 68 bostäder per år 
i snitt de kommande åren. Exempelvis pågår uppförandet 
av kvarteret Nya Saftstationen med 270 lägenheter, vilket 
är ett av Ängelholmshems största projekt någonsin. 

Ängelholmshem ska skapa en variation av boende- 
alternativ i de kommundelar där bolaget verkar
Ängelholmshem erbjuder bostäder av olika storlekar, stan-
dard och i olika delar av kommunen. Under första halv-
året 2019 bestod 79 % av Ängelholmshems bostäder av 
tvårums och trerumslägenheter vilket är den storlek på  
lägenheter som efterfrågats mest av marknaden. 

Ängelholmshem ska bidra till att Ängelholm ska vara 
en öppen och inkluderande kommun
Kundundersökningen gjord under våren visar bland annat 
att en tydlig majoritet av hyresgästerna är nöjda med Ängel- 
holmshems service och att bostadsområdena upplevs som 
trygga. Under året genomförs också trygghetsronder, vilka 
syftar till att identifiera förbättringar i den fysiska utemiljön 
som ytterligare kan förbättra den upplevda tryggheten i 
kvarteren. 

Koncernsamordning 
Bolaget ska ha som målsättning att fortlöpande effekt- 
ivisera verksamheten. De synergieffekter och rationali-
seringar som uppnås ska bland annat synliggöras genom 
satsningar på fastighetsunderhåll och digital teknik. Flera 
underhållsprojekt har pågått under 2019. Ett omfattande 
stambyte genomförs på kvarteret Odalmannen på Rebbel-
berga och kvarteret Svetsaren på Nya Kungsgården får nya 
fönster, dörrar och fasader. 

Effektiva verksamheter 
Ängelholmshem ska minska sin miljöpåverkan
Fastigheternas energiförbrukning har fortsatt att minska 
jämfört med föregående år och fordonsparken består av 
60 % eldrivna fordon. Nya bostadshus uppförs som miljö-
byggnad eller med motsvarande standard. 

Samhällsutveckling 
Ängelholmshems bostadsområden ska ha en god  
boendemiljö för barn och unga 
Under första halvåret 2019 har Ängelholmshem vid flera 
tillfällen arrangerat aktiviteter för barn och unga i kvarteren.  
Under påsken hölls Påsklovskul med tipsrundor, fika, 
påskpyssel och utsmyckning av flera kvarter. Under en 
vecka på sommarlovet bjöd Ängelholmshem även in till 
Sommarlovsaktiviteter med fokus på rörelse och fysisk  
aktivitet. Efter sommaren bjöds också alla hyresgäster in 
till en stadsdelsfest med utomhusbio och aktiviteter för 
barn på området Papegojan.

Ängelholmshem ska stödja initiativ inom företagan-
de, utbildning och kultur 
Ängelholmshem medverkar till att Ängelholms kommun 
ska utvecklas och uppfattas som en attraktiv plats för 
människor och företag. Därför har Ängelholmshem under 
året stöttat totalt 35 organisationer och evenemang som ägt 
rum i kommunen, exempelvis Konstrundan, Ung Företag-
samhet och Hembygdsparken. Ängelholmshem erbjuder 
även bland annat fri simundervisning för alla hyresgäster 
som inte är simkunniga. 

Koncernföretag
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Ängelholmshem ska bidra till utveckling och tillväxt 
av näringsliv, föreningsliv och verksamheter 
Arbetet med att göra Ängelholms kommun ännu bättre 
görs effektivast genom att samverka med andra aktörer. 
Ängelholmshem samarbetar i olika typer av samhällsut-
vecklingsfrågor tillsammans med exempelvis Ängelholms 
Näringsliv AB, branschorganisationer, privata aktörer och 
Ängelholms kommun. Under 2019 har Ängelholmshem 
fortsatt att stötta ett stort antal föreningar som bidrar till 
att barn och unga kan idrotta och få en meningsfull fritid.

Medskapande medarbetare 
Ängelholmshem ska aktivt arbeta med ledarskap och 
medarbetarskap 
Ledarskapet, medarbetarskapet och arbetsmiljön är bra. 
Det bevisas bland annat av att korttidssjukfrånvaron som 
under många år varit väldigt låg. Under våren 2019 genom-
fördes en medarbetarundersökning och resultatet ligger på 
en fortsatt hög nivå. 

Ängelholmshem ska bejaka mångfald 
Ängelholmshemskoncernen bejakar alltid mångfalds- 
aspekten vid rekrytering av nya medarbetare. Statistik av-
seende mångfald förs ej av bolaget då antalet medarbetare 
anses vara för få till antal i detta hänseende.

Bolagets ekonomi
Helårsprognosen för Ängelholmshem beräknas till 25,7 
mnkr före skatt. Avvikelser mot budget 2019-08-31 är totalt 
+7,5 mnkr. Bolaget prognostiserar nettoinvesteringar för 
2019 på totalt 330 mnkr, vilket kan jämföras med 2018 då 
investeringarna uppgick till 132 mnkr.  

Framtid
För att Ängelholms kommun ska fortsätta att växa befolk-
ningsmässigt krävs det att nya bostäder uppförs. Ängel-
holmshem har som mål att nyproducera minst 60 bostäder 
per år i snitt. Mellan 2018–2022 planeras 340 bostäder att 
uppföras. Ängelholmshem är inne i en expansiv fas och har 
pågående och planerade investeringar för 900 mnkr. Utöver 
pågående nyproduktion planerar Ängelholmshem också 
att bygga 24 lägenheter intill Rönne å i centrala Ängel- 
holm. Det pågår även detaljplanarbete avseende nya  
bostäder inom kvarteret Lundvivan i Munka Ljungby.  

AB Ängelholmslokaler
Ängelholmslokalers uppgift är att äga, driva och förvalta 
lokaler för Ängelholms kommuns verksamhet. Ängel-
holmslokaler ska också på uppdrag av och i samråd med 
kommunen uppföra, anskaffa och avyttra lokaler i den takt 
kommunens behov och krav förändras. Ängelholmslokaler 
 ska även bistå kommunen med att anskaffa och avveckla 
externt hyrda lokaler.

Måluppföljning
AB Ängelholmslokaler har fem mål som är grupperade under 
kommunfullmäktiges fyra perspektiv. 

Medborgarfokus
Koncernsamordning
Ängelholmslokaler fortsätter att arbeta efter den upp- 
rättade underhållsplanen. Under första halvåret 2019 har 
omfattande underhållsarbete utförts. Exempelvis har två 
storkök renoverats och två ytterligare har på-börjats. Därtill 
har underhållsarbete genomförts på Solhaga vårdboende 
och Munkaskolan. Även en energisparsplan för Viktoria-
gården i Vejbystrand har tagits fram.

Under 2019 har Ängelholmslokaler arbetat med åtgärder 
utifrån resultatet av kundundersökning 2017 med förhopp-
ning om ännu bättre resultat i nästa kundundersökning 
som genomförs under hösten 2019.

Effektiva verksamheter
Ängelholmslokaler ska minska sin miljöpåverkan
Ängelholmslokaler arbetar bland annat med att minska 
fastigheternas energiförbrukning samt uppföra nya lokaler 
som är hållbara över tid. Nya lokaler uppförs som miljö-
byggnad eller med motsvarande standard. 

Samhällsutveckling 
Ängelholmslokaler ska stödja kommunens arbete 
med Kraftsamling 2,0 
För att Ängelholms kommun ska nå det uppsatta målet 
gällande befolkningstillväxt samt vara en kommun som är 
särskilt attraktiv för barnfamiljer och unga krävs bra lokaler 
 för kommunal verksamhet. Bra lokaler bidrar även till att 
göra Ängelholms kommun attraktivt för företagen vilket 
skapar förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av 
kommunen. Ängelholmslokaler bidrar med att underhålla 
befintliga lokaler i högt tempo samt uppföra nya hållbara 
och attraktiva lokaler. Under 2019 har exempelvis planering 
pågått för en omfattande renovering av stadsbiblioteket 
samt en ny förskola i Ängelholm. Dessutom har bygg- 
nationen av en förskola i Munka Ljungby och en ny grund-
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skola i Ängelholm kommit igång under perioden.

Medskapande medarbetare 
Ängelholmslokaler ska aktivt arbeta med ledarskap 
och medarbetarskap 
Ledarskapet, medarbetarskapet och arbetsmiljön är bra. Det 
bevisas bland annat av att korttidssjukfrånvaron som under 
många år varit väldigt låg. Under våren 2019 genomför-
des en medarbetarundersökning. Resultatet i medarbetar- 
undersökningen ligger på en fortsatt hög nivå.

Ängelholmslokaler ska bejaka mångfald 
Ängelholmshemskoncernen bejakar alltid mångfalds- 
aspekten vid rekrytering av nya medarbetare. Statistik av-
seende mångfald förs ej av bolaget då antalet medarbetare 
anses vara för få till antal i detta hänseende.

Bolaget ekonomi
Helårsprognosen för Ängelholmslokaler beräknas till 3,7 
mnkr före skatt. Avvikelse mot budget per 2019-08-31 är 
totalt +1,4 mnkr. Bolaget prognostiserar nettoinvesteringar 
 för 2019 på totalt 250 mnkr, vilket kan jämföras med 2018 
då investeringarna uppgick till 112 mnkr.

Framtiden
En viktig faktor när människor väljer var de ska bo är tillgång-
en och kvalitén på den kommunala servicen. Standarden 
på de lokaler där servicen bedrivs påverkar det samlade in-
trycket. Därför är det viktigt att ständigt arbeta med fastighets- 
utveckling och uppföra lokaler i den takt som krävs när 
befolkningen ökar.

Aktuella projekt är exempelvis en ny förskola på Tegelbruket 
i Ängelholm med 8 avdelningar med plats för cirka 140 
barn samt en ny idrottshall i Hjärnarp. 

Vid sidan om stora nybyggnadsprojekt så investerar även 
Ängelholmslokaler mycket i existerande lokaler.
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Finansiella rapporter
RESULTATRÄKNING

mnkr
Kommunen Sammanställd redovisning

Not Utfall Utfall Budget Prognos Utfall Utfall Utfall Utfall

2019-08-31 2018-08-31 Helår 2019 Helår 2019 Avvikelse Helår 2018 2019-08-31 2018-08-31 Helår 2018

Verksamhetens intäkter  448,5     429,9     557,0     592,2     35,2     663,5     597,8     582,4     864,5    

Verksamhetens kostnader -1 851,2    -1 803,9    -2 823,3    -2 837,7    -14,4    -2 812,1    -1 880,8    -1 847,5    -2 839,8    

Avskrivningar -47,5    -43,9    -73,4    -72,2     1,2    -65,8    -118,2    -110,4    -167,7    

Verksamhetens netto-
kostnader -1 450,2    -1 417,9    -2 339,7    -2 317,7     22,0    -2 214,4    -1 401,2    -1 375,5    -2 143,0    

Skatteintäkter 1 308,4  1 250,3     1 958,1     1 961,6     3,5     1 874,8     1 308,4     1 250,3     1 874,8    

Generella statsbidrag och 
utjämning  263,5     234,1     390,1     395,3     5,2     356,8     263,5     234,1     356,8    

Verksamhetens resultat  121,7     66,5     8,5     39,2     30,7     17,2     163,6     108,9     88,6    

Finansiella intäkter  34,0     20,2     16,4     29,9     13,5     29,7     21,1     10,8     16,9    

Finansiella kostnader -4,1    -3,0    -3,1    -3,1     -      -4,8    -30,3    -31,3    -51,9    

Resultat efter finansiella 
poster  151,6     83,7     21,8     66,0     44,2     42,1     161,5     88,4     53,6    

Extraordinära poster  -  -  -       -       -  -  -  -  - 

ÅRETS/PERIODENS RESULTAT  151,6     83,7     21,8     66,0     44,2     42,1     161,5     88,4     53,6    
v v vvv     vW
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BALANSRÄKNING
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

Utfall 
2019-08-31

Utfall 
2018-12-31

Utfall 
2019-08-31

Utfall 
2018-12-31

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 7,0 8,2 7,0 8,2
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 688,7 1 606,4 5 212,9 4 823,1
Maskiner och inventarier 78,8 91,1 87,1 100,7
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar och bostadsrätter 654,7 654,7 74,0 42,0
Långfristiga fordringar 471,1 471,1 16,5 54,3
Summa anläggningstillgångar 2 900,3 2 831,5 5 397,5 5 028,3

Bidrag till statlig infrastruktur 27,3 28,1 27,3 28,1

Omsättningstillgångar
Förråd m.m. 15,0 13,8 15,0 13,8
Fordringar 263,0 273,3 267,2 288,4
Kortfristiga placeringar 111,3 103,9 111,3 90,1
Kassa och bank 247,7 149,6 247,7 240,9
Summa omsättningstillgångar 637,0 540,6 641,2 633,2
SUMMA TILLGÅNGAR 3 564,6 3 400,2 6 066,0 5 689,6

EGET KAPITAL,AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget Kapital
Årets resultat 151,6 42,1 161,5 53,6
Resultatutjämningsreserv 16,5 16,5 16,5 16,5
Övrigt eget kapital 1 887,3 1 845,1 1 796,4 1 731,3
Summa eget kapital 2 055,4 1 889,9 1 974,4 1 801,4

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 33,2 31,6 33,2 31,6
Andra avsättningar 10,4 10,3

Skulder
Långfristiga skulder 955,7 893,6 3 516,2 3 168,3
Kortfristiga skulder 520,3 571,3 531,8 677,8
Summa skulder 1 476,0 1 464,9 4 048,0 3 846,1
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULDER 3 564,6 3 400,2 6 066,0 5 689,4

Soliditet 58% 56% 32% 32%
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KASSAFLÖDESANALYS
mnkr Kommunen

Utfall 
2019-08-31

Utfall 
2018-08-31

Utfall 
2018-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 151,6 83,7 42,1
Justering för ej likviditetspåverkande poster 1 46,3 41,4 65,2
Övriga likviditetspåverkande poster 2 1,7 0,9 2,7
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

Ökning (-)/Minskning(+) periodiserade anslutningsavgifter 11,8 5,0 8,7
Ökning (-)/Minskning(+) kortfristiga fordringar -32,7 44,5 77,0
Ökning(-)/Minskning(+) förråd och varulager -0,5 0,1 0,2
Ökning(+)/Minskning(-) kortfristiga skulder -5,6 -157,5 -64,4
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 172,5 18,1 131,5

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar - 2,6 6,4
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -134,4 -184,4 -297,7
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 10,0 1,5 1,4
Förvärv av finansiella tillgångar - - -
Avyttring av finansiella tillgångar - 0,1 0,1
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -124,4 -180,2 -289,7

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 100,0 70,0 185,0
Amortering av långfristiga skulder -50,0 -25,0 -55,0
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 50,0 45,0 130

ÅRETS/PERIODENS KASSAFLÖDE 98,1 -117,1 -28,2

Likvida medel vid årets början 149,6 177,8 177,8
Likvida medel vid årets/periodens slut 247,7 60,7 149,6
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Redovisningsprinciper
Den kommunala redovisningen regleras i Kommunallagen 
(kapitel 8) samt Lag om kommunal bokföring och redovis-
ning (LKBR). Utöver detta lämnar Rådet för kommunal  
redovisning (RKR) rekommendationer för kommun- 
sektorns redovisning. Kommunen tillämpar de redovisnings- 
regler som anges i Kommunallagen, lag om kommunal 
bokföring och redovisning samt praxis i det kommunala 
redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. 

Ängelholms kommuns delårsrapport följer de redovisnings- 
principer som har använts vid upprättandet av årsredo-
visningen 2018 samt RKR R17 Delårsrapport. I tidigare 
lagstiftning skulle finansiella instrument tas upp i balans-

Not 1 Justering för ej likviditetspåverkande poster
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2019-08-31 2018-08-31 2018
Avskrivningar 46,1 43,7 65,6
Utrangeringar 1,4 0,2 0,2
Övriga ej likvitetspåverkande poster -1,2 -2,5 -0,6
SUMMA 46,3 41,4 65,2

Not 2 Övriga likviditetspåverkande poster
mnkr Kommunen Sammanställd redovisning

2019-08-31 2018-08-31 2018
Utbetalning av avsättningar för pensioner 1,7 0,9 2,7
Utbetalning av övriga avsättningar (exkl. bidrag till infrastruktur) -0,1 - -0,1
SUMMA 1,7 0,9 2,7

räkningen till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt 
värde. I enlighet med 7 kap. 6 § LKBR ska vissa finansiella 
instrument, som innehas för att generera avkastning eller 
värdestegring, från och med 2019 värderas till verkligt värde. 
 Införandet av ny lag har även inneburit att omräkning till 
verkligt värde (13,8 mnkr) har skett av finansiella instru-
ment i jämförelsesiffrorna (ingående balans 2018-12-31) 
vilket redovisas mot eget kapital 2018-12-31. Ingen juste-
ring av jämförelsesiffrorna i resultaträkningen har skett. 
Inga väsentliga förändringar har skett i ansvarsförbindel-
serna under året.

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | 0431-870 00 | info@engelholm.se | www.engelholm.se
www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm | www.instagram.com/engelholmskommun
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ÄNGELHOLMs KOMMUN 
Revisorerna 

Kommunfullmäktige i 
Ängelholms kommun 

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2019 

Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i 
delårsrapporten 2019-01-0 l - 2019-08-31 är förenligt med de mål som kommunfullmäktige 
beslutat. Revisorernas bedömning skall biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges 
behandling av densamma. 

Bedömningen är baserad på en begränsad granskning av delårsrapporten, inriktad på 
övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningens resultat redovisas i 
bifogad rapport. 

Vi gör följande bedömningar utifrån upprättad delårsrapport och lämnad prognos: 

• Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav 
och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet 
kommer att uppfyllas för år 2019. 

• Vi bedömer att måluppfyllelsen avseende det finansiella målet för god ekonomisk 
hushållning är förenligt med det av fullmäktige fastställda målet i budget 2019. 

• Vi bedömer att måluppfyllelsen avseende de verksamhetsmässiga målen för god 
ekonomisk hushållning delvis är förenliga med de mål fullmäktige fastställt i budget 
2019. 

• Utöver ovanstående bedömningar vill vi särskilt framhålla vikten av att familje- och 
utbildningsnämnden samt nämnden för omsorg och stöd vidtar adekvata åtgärder för att 
uppnå en budget i balans. 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat 

kommunens delårsrapport för perioden 2019-01-01 – 2019-08-31. Uppdraget ingår som 

en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag 

för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och 

god redovisningssed samt om det prognostiserade resultatet är förenligt med de mål 

som kommunfullmäktige fastställt.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande 

revisionella bedömning: 

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav 

och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet 

kommer att uppfyllas för år 2019. 

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen 

för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 

uppnås? 

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som 

fullmäktige fastställt i budget 2019.  

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens 

prognostiserade utfall är delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen i 

budget 2019. 
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Inledning 
Bakgrund 

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges 

behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i 

delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna 

ska lämna till fullmäktige. 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 

räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av 

kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 

årsredovisning.  

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken 

skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma.  

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

● Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för 

god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 

uppnås? 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R17, Delårsrapport 

● Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning 

● Fullmäktiges anvisningar avseende delårsrapport 

 

Avgränsning och metod 

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

● Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2019-08-31, 

● Förvaltningsberättelsens innehåll, 
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● Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med 

målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål). 

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av 

Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk 

granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens 

upprättande. 

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för 

att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. 

Granskningen är översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till 

den information som ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här 

framförda felaktigheter kan förekomma. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning 

jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god 

revisionssed i övrigt har. 

Den granskade delårsrapporten fastställdes av kommunstyrelsen 2019-10-16 och 

fullmäktige behandlar delårsrapporten 2019-10-28. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomidirektör och redovisningschef. 
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Iakttagelser och bedömningar 
 

Lagens krav och god redovisningssed 

Iakttagelser 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för 

perioden uppgår till 151,6 mnkr. Styrelsen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid 

till fullmäktige. 

Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgift om händelser av väsentlig betydelse som 

inträffat under eller efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten upprättats.  

Upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet 

utifrån god ekonomisk hushållning beskrivs. 

En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för 

den löpande verksamheten görs. Det prognostiserade resultatet uppgår till 66 mnkr 

vilket är 44,2 mnkr bättre än budgeterat. 

En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas.  

Finansiella rapporter  

Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning samt de noter som krävs enligt 

RKR:s rekommendation R17. Räkenskaperna omfattar periodens utfall samt 

jämförelsetal i enlighet med rekommendationen. Kommunen upprättar sammanställd 

redovisning. 

En samlad, översiktlig beskrivning av kommunens drift- och investeringsverksamhet 

finns i delårsrapporten. 

Med anledning av ny lag om kommunal bokföring och redovisning där finansiella 

tillgångar ska värderas till verkligt värde har jämförelsetalen i balansräkningen räknats 

om. Jämförelsetalen i resultaträkningen har inte räknats om vid delårsrapporten, detta 

ska göras till årsbokslutet. 

Från 1 januari år 2019 gäller lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). 

Med anledning av detta tog RKR fram en ny rekommendation för intäkter, 

rekommendation R2, som ersatte tidigare rekommendation, RKR 18. I juni år 2019 tog 

RKR beslut om att RKR 18 kan tillämpas om så önskas gällande 

gatukostnadsersättningar, exploateringsbidrag och liknande ersättningar. Kommunen 

har valt att fortsatt tillämpa RKR 18. Det råder en osäkerhet kring hur denna typ av 

transaktioner ska redovisas. Kommunen har för kännedom uppskattningsvis 41 mnkr i 

skuldförd finansiering per 2019-08-31.  
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Noter 

Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges som ett eget avsnitt i delårsrapporten. 

Det framgår av ändrade principer gjorts med anledning av ny lagstiftning. Det framgår 

även undantag från gällande lagstiftning i form av ingen omräkning av jämförelsetalen i 

resultaträkningen. Detta ska genomföras till årsredovisningen.  

Bedömning 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav 

och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet 

kommer att uppfyllas för år 2019. 

God ekonomisk hushållning 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende kommunens 

finansiella mål som fastställts i budget 2019. Det finansiella målet prognostiseras att nås 

under år 2019.  

Mål för verksamheten 

I delårsrapporten görs en uppföljning av samtliga fem mål som fullmäktige fastställt för 

verksamheten. Redovisningen görs utifrån prognos för helårsutfallet. Bedömningen i 

delårsrapporten är att målet kring nämndernas och styrelsens budgetföljsamhet inte 

kommer att uppnås år 2019. Övriga fyra mål prognostiseras att uppnås år 2019. 

Bedömning 

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som 

fullmäktige fastställt i budget 2019.  

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens 

prognostiserade utfall är delvis är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen i 

budget 2019. 
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Bedömningar utifrån 
kontrollmål 
 

Revisionsfråga Kommentar  

Har delårsrapporten 
upprättats enligt 
lagens krav och god 
redovisningssed? 

Uppfyllt 

 
 

 

Är resultaten i 
delårsrapporten 
förenliga med de av 
fullmäktige fastställda 
målen för god 
ekonomisk 
hushållning, d.v.s. 
finns förutsättningar 
att målen kommer att 
uppnås? 

Delvis uppfyllt 

 
 

 

 

 

 

 

 

2019-10-15 
 
 
 
 

  

Carl-Gustaf Folkeson 
Uppdragsledare 

 Mattias Johansson 
Projektledare 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av revisionen i Ängelholms kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från 
augusti. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller 
delar av denna rapport.  

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-10-16

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 175                  Dnr. KS 2019/170  

Arbetsgivarepolicy för Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har enligt dnr 2016/864 gett HR-chef i uppdrag att se över HR:s 
styrdokument. 

Arbetsgivarepolicyn är ett övergripande styrdokument som sammanfattar Ängelholms 
kommuns personalpolitik och ersätter därmed tidigare personalpolicy antagen av 
kommunfullmäktige 2011-06-27. Kommunens vision och värdegrund Öppenhet, Omtanke, 
Handlingskraft samt kommunfullmäktiges mål kring medskapande medarbetare, ligger till 
grund för denna policy. Policyn kommer att kompletteras med riktlinjer för arbetsmiljö, lön 
och pension.

Policyn har tydligt medborgarfokus och anger vilka förväntningar Ängelholms kommun, som 
arbetsgivare, har på medarbetarna och vilka möjligheter som erbjuds. Arbetsgivarepolicyn 
omfattar alla medarbetare och beskriver kommunens värderingar och förhållningssätt.

Den innehåller fem övergripande fokusområden agila medarbetare i samspel, kompetens och 
utveckling, vara en del av helheten, få det att hända samt lön och förmåner. I policyn beskrivs 
hur arbetsgivaren Ängelholms kommun, vill vara för att uppfattas som framgångsrik och 
intressant som arbetsgivare. 

Beslutsunderlag
Protokollutsdrag från kommunstyrelsens personalutskott 2019-10-02
Arbetsgivarepolicy
Tjänsteutlåtande från HR-chef
CSG protokoll 190917

Yrkanden 
Liss Böcker (C), Lars Nyander (S), Ola Carlsson (M), Johan Wifralius (SD), 
Linda Persson (KD) och Eric Sahlvall (L) yrkar bifall till personalutskottets förslag till beslut.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-10-16

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta arbetsgivarepolicy för Ängelholms kommun från 2019 och tillsvidare

_____

Beslutet expedieras till:
Kommundirektör
Huvuduppdragschefer
HR-chef
Kommunikationschef
Ekonomichef
Servicechef



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-10-02

Kommunstyrelsens personalutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KSPU § 28                  Dnr. KS 2019/170  

Arbetsgivarepolicy för Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har enligt dnr 2016/864 gett HR-chef i uppdrag att se över HR:s 
styrdokument. 

Arbetsgivarepolicyn är ett övergripande styrdokument som sammanfattar Ängelholms 
kommuns personalpolitik och ersätter därmed tidigare personalpolicy antagen av 
kommunfullmäktige 2011-06-27. Kommunens vision och värdegrund Öppenhet, Omtanke, 
Handlingskraft samt kommunfullmäktiges mål kring medskapande medarbetare, ligger till 
grund för denna policy. Policyn kommer att kompletteras med riktlinjer för arbetsmiljö, lön 
och pension.

Policyn har tydligt medborgarfokus och anger vilka förväntningar Ängelholms kommun, som 
arbetsgivare, har på medarbetarna och vilka möjligheter som erbjuds. Arbetsgivarepolicyn 
omfattar alla medarbetare och beskriver kommunens värderingar och förhållningssätt.

Den innehåller fem övergripande fokusområden agila medarbetare i samspel, kompetens och 
utveckling, vara en del av helheten, få det att hända samt lön och förmåner. I policyn beskrivs 
hur arbetsgivaren Ängelholms kommun, vill vara för att uppfattas som framgångsrik och 
intressant som arbetsgivare. 

Beslutsunderlag
Arbetsgivarepolicy
Tjänsteutlåtande från HR-chef
CSG protokoll 190917

Föredragande tjänsteperson
HR-chef Lena Östblom föredrar ärendet.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-10-02

Kommunstyrelsens personalutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta arbetsgivarepolicy för Ängelholms kommun från 2019 och tillsvidare

_____

Beslutet expedieras till:
Kommundirektör
Huvuduppdragschefer
HR-chef
Kommunikationschef
Ekonomichef
Servicechef



TJÄNSTEUTLÅTANDE
1 (2)

Diarienummer
Datum
2019-09-12
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HR-chef 
Lena Östblom
0431-468171
Lena.ostblom@engelholm.se Kommunfullmäktige

 

Arbetsgivarepolicy för Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har enligt dnr 2016/864 gett HR-chef i uppdrag att se över HR:s 
styrdokument. 

Arbetsgivarepolicyn är ett övergripande styrdokument som sammanfattar Ängelholms 
kommuns personalpolitik och ersätter därmed tidigare personalpolicy antagen av 
kommunfullmäktige 2011-06-27. Kommunens vision och värdegrund Öppenhet, Omtanke, 
Handlingskraft samt kommunfullmäktiges mål kring medskapande medarbetare, ligger till 
grund för denna policy. Policyn kommer att kompletteras med riktlinjer för arbetsmiljö, lön 
och pension.

Policyn har tydligt medborgarfokus och anger vilka förväntningar Ängelholms kommun, som 
arbetsgivare, har på medarbetarna och vilka möjligheter som erbjuds. Arbetsgivarepolicyn 
omfattar alla medarbetare och beskriver kommunens värderingar och förhållningssätt.

Den innehåller fem övergripande fokusområden agila medarbetare i samspel, kompetens och 
utveckling, vara en del av helheten, få det att hända samt lön och förmåner. I policyn beskrivs 
hur arbetsgivaren Ängelholms kommun, vill vara för att uppfattas som framgångsrik och 
intressant som arbetsgivare. 

Beslutsunderlag 
Arbetsgivarepolicy
Tjänsteutlåtande från HR-chef
CSG protokoll 190917



TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Datum
2019-09-12
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Utredning
Underlag till arbetsgivarepolicyn har tagits fram vid flera workshops med respektive 
samverkansgrupp inom huvuduppdragen. Även huvuduppdragens ledningsgrupper har haft 
möjlighet att vara delaktiga. Slutligen har HR-chef tillsammans med fackliga företrädare från 
centrala samverkansgruppen utformat förslag till arbetsgivarepolicy. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens personalutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att anta arbetsgivarepolicy för Ängelholms kommun från 2019 och tillsvidare

_____

Lilian Eriksson Lena Östblom
Kommunchef HR-chef

Beslutet expedieras till:
Kommundirektör
Huvuduppdragschefer
HR-chef
Kommunikationschef
Ekonomichef
Servicechef
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Inledning 
Arbetsgivarpolicyn är ett övergripande styrdokument som sammanfattar 
Ängelholms kommuns personalpolitik. Policyn omfattar alla medarbetare och 
beskriver kommunens värderingar och förhållningssätt. I policyn anges vilka 
förväntningar Ängelholms kommun har på dig som medarbetare och vilka 
möjligheter du erbjuds. Utöver att du är medarbetare kan du även vara chef. 
  
Arbetsgivarepolicyn kompletteras med riktlinjer för arbetsmiljö, lön och 
pension.  
 

Kommunens mål – medskapande medarbetare 
Ängelholms kommun har som mål att vara en arbetsgivare som attraherar 
dagens och framtidens medarbetare. Våra medarbetare ska känna delaktighet, 
yrkesstolthet och ges möjlighet att utvecklas. 
 
Kommunens vision och värdegrund Öppenhet, Omtanke och 
Handlingskraft gäller alla medarbetare och ligger till grund för denna policy.  
 
För att nå kommunens vision och mål har Ängelholms kommun format en agil 
service-och utvecklingsorganisation som sätter medborgaren i fokus. 
 
Tillsammans möter vi medborgarnas behov, och skapar samhällsutveckling och 
välfärd genom vårt agila förhållnings- och arbetssätt.  Detta gör Ängelholms 
kommun till en framgångsrik och attraktiv arbetsgivare. 
 

Agila medarbetare i samspel 
Vårt agila förhållningssätt handlar om att vara flexibel, snabb, lättrörlig och 
möta ett samhälle som ständigt förändras. I Ängelholms kommun använder 
alla medarbetare det agila förhållnings- och arbetssättet. 

 
För dig som agil medarbetare innebär det att 

 Du sätter medborgaren i fokus och signalerar förbättringsbehov  

 Du är flexibel, ansvarstagande och bidrar till helheten genom att vara 
delaktig  

 Du visar öppenhet, omtanke och handlingskraft i vardagen 
 

 
                  För dig som även är chef  innebär det att 

 Du leder genom att involvera, coacha, inspirera och motivera dina 
medarbetare 

 Du är en god förebild i ditt ledarskap, stimulerar till utveckling och 
leder i förändring.  

 Du skapar förtroendegivande relationer och visar omtanke och 
öppenhet  
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 Du skapar förståelse för och uppmuntrar till det agila arbets- och 
förhållningssättet  
 

                

Kompetens och utveckling 
Varje medarbetare behöver ha en hög beredskap för att hantera förändringar 
och innovationer i det vardagliga arbetet. Vi behöver ha mod att testa nya 
lösningar för att hålla hög kvalitet och möta framtiden.  
 
För dig som medarbetare innebär det att 

 Du vill lära nytt och utvecklas   

 Du vill arbeta med ständiga förbättringar och innovationer i vardagen 
 

                  För dig som även är chef  innebär det att 

 Du möjliggör lärande i vardagen 

 Du tar tillvara på kompetenser 

 Du ger dina medarbetare förutsättningar att utvecklas 

 Du erbjuds ledarutveckling och stöd i din chefsroll 
 

Hållbart arbetsliv    
Ängelholms kommun, som arbetsgivare, arbetar aktivt för ett hållbart arbetsliv.  
 
Vårt systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbete främjar hälsa och motverkar 
ohälsa hos dig som medarbetare. En välfungerande samverkan mellan chef och 
fackliga företrädare är en viktig förutsättning för en bra arbetsmiljö på din 
arbetsplats. 
 
Kommunens arbetsplatser präglas av jämställdhet och mångfald, där medar-
betarnas likheter och olikheter ses som en tillgång. Det är nolltolerans för 
kränkande särbehandling på samtliga arbetsplatser.  
 
För dig som medarbetare innebär det att 

 Du medverkar aktivt i att främja hälsa och motverka ohälsa. 
 

För dig som även är chef innebär det att 

 Du samordnar och leder arbetet med att främja hälsa och motverka 
ohälsa. 

 Du arbetar systematiskt för en god arbetsmiljö, jämställdhet och 
mångfald på arbetsplatsen 

 Du ansvarar för en god samverkan med fackliga företrädare 

 Du företräder arbetsgivaren, Ängelholms kommun. 
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Få det att hända 
Ängelholms kommun, som arbetsgivare, ger dig förutsättningar att skapa goda 
resultat och nå uppställda mål.  
 
För dig som medarbetare innebär det att 

 Du visar handlingskraft och får saker att hända 

 Du når gemensamma mål, med medborgaren i fokus  
 

För dig som även är chef  innebär det att 

 Du leder för att nå goda resultat 

 Du kommunicerar förväntningar till dina medarbetare och ger dem 
förutsättningar  

 Du arbetar systematiskt för att nå uppställda mål, följa upp och 
utvärdera verksamhetens och medarbetarens resultat.  

 Du genomför politiskt fattade beslut 

Lön och förmåner 
Kommunen, som arbetsgivare, tillämpar verksamhetsutvecklande lönesättning 
som är individuell och belönar goda arbetsresultat. Det innebär att lön bestäms 
utifrån en tydlig koppling mellan mål, arbetsprestation och resultat.  
 
Bedömning görs utifrån kommungemensamma lönekriterier med en tydlig 
dialog mellan chef  och medarbetare. 
 
Utöver lön erbjuds även pension med olika pensionslösningar specifikt för 
medarbetare i Ängelholms kommun, exempelvis minskad arbetstid för äldre 
medarbetare.  
 
Ängelholms kommun arbetar också för att erbjuda alla medarbetare arbete på 
heltid och olika flexibla arbetstidsmodeller. 
 
Även andra förmåner som är specifika för Ängelholms kommun erbjuds och 
finns samlade i kommunens förmånsportal, till exempel friskvårdsbidrag.   
 
 



Ängelholms 
kommun 

Protokoll CSG 

2019-09-25 

Protokoll Central samverkan 
Tid: 2019-09-25 kl. 12.15-12.30 

Plats: 

Närvarande: 

F ör arbetsgivaren 

Lena Östblom, ordförande 

Beslutsärende 

1. Arbetsgivarpolicy 

HR-chefens arbetsrum 

F ör arbetstagarna 

Patrick Wetterup, Kommunal 
T o mas Goldbach, Lärarförbundet 
Per Johansson, Lärarnas Riksförbund 
Ulrika Viebke, SACO-rådet 
Anders W ollersheim, Vision 
Lizette Erlandsson, Vårdförbundet 

§ 1 Lena Östblom informerade om förslaget att justera en rubrik i förslag till arbetsgivarpolicy. 
I syfte att synliggöra och lyfta fram arbetsmiljöfrågorna föreslår arbetsgivaren att rubriken "Vara en del 
av helheten" byts ut till Hållbart arbetsliv". 

§ 2 Arbetstagarorganisationerna har inget att erinra mot arbetsgivarens förslag. 

§ 3 Samverkan avslutas i enighet och enligt dagens datum 2019-09-25. 

Vid protokollet 

~ 

·~~ o;//t~ 
Lena Östblom 
sekreterare 

Lena Östblom 
Ordförande 
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Justeras: 

s förbund 

Ulrika Viebke, SACO-rådet 

Anders Wollersheim, Vision 

ck'd~~ ~d S~'-1 
Lizette Erlandsson, Vårdförbundet 



Ängelholms 
kommun 

Protokoll CSG 

2019-09-17 

Protokoll Central samverkan 
Tid: 2019-09-17 kl. 13.15- 15.30 

Plats: 

Närvarande: 

F ör arbetsgivaren 

Lena Östblom, ordförande 
Eva Carlsson Nagy, HR-utvecklare (pkt 2) 
Charlotte Sandström, enhetschef (pkt 3) 
Mikael Nyström, sekreterare 

Beslutsärende 

1. Arbetsgivarpolicy 

Sammanträdesrum Grön 

För arbetstagarna 

Patrick Wetterup, Kommunal 
Tomas Goldbach, Lärarförbundet 
Per Johansson, Lärarnas Riksförbund 
Ulrika Viebke, SACO-rådet 
Anders Wollersheim, Vision 
Lizette Erlandsson, Vårdförbundet 

§ 1 Lena Östblom informerade om förslaget till arbetsgivarpolicy, som är ett övergripande 
styrdokument som sammanfattar Ängelholms kommuns personalpolitik och ersätter tidigare 
personalpolicy. Arbetsgivarpolicyn har tagits fram vid flera workshops med respektive 
samverkansgrupp inom huvuduppdragen. Huvuduppdragens ledningsgrupper har haft möjlighet att 
vara delaktiga. Slutligen har HR-chef tillsammans med fackliga företrädare från centrala 
samverkansgruppen utformat förslaget. 

§ 2 Arbetstagarorganisationerna har inget att erinra mot arbetsgivarens förslag. 

§ 3 Samverkan avslutas i enighet och enligt dagens datum 2019-09-17. 

2. Rutin for årlig uppfoljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

§ 1 Eva Carlsson Nagy informerade om förslaget till uppdatering av rutin för årlig uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Rutinen har tagits fram i samarbete med fackliga företrädare från 
centrala samverkansgruppen, och avstämningar har kontinuerligt gjorts under arbetet. 

§ 2 Arbetstagarorganisationerna har inget att erinra mot arbetsgivarens förslag. 

§ 3 Samverkan avslutas i enighet och enligt dagens datum 2019-09-17. 
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3. Organisering myndighetsenheten 

§ 1 Charlotte Sandström informerade om förslaget till organisering av myndighetsenheten med 
placering direkt under huvuduppdragschef Hälsa. Dialog har förts med fackliga representanter på lokal 
nivå, vilka ställer sig positiva till förändringen. Riskbedömning har också genomförts. 

§ 2 Arbetstagarorganisationerna har inget att erinra mot arbetsgivarens förslag. 

§ 3 Samverkan avslutas i enighet och enligt dagens datum 2019-07-17. 

m~ 
Mikael Nyström 
sekreterare 

Lena Östblom 
Ordförande 

P Joba J ·on, Lärarnas Riksförbund 

fA&vk . L0--
Ulrika Viebke, SACO-rådet 

Anders Wollersheim, Vision 

~~~ 
Lizette Erlandsson, Vårdförbundet 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-10-16

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 176                  Dnr. KS 2019/379  

Sammanträdesdagar 2020 - Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
och kommunstyrelsens utskott

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen ska fatta beslut om sammanträdesdagar för 
2020, dels för kommunfullmäktige dels för kommunstyrelsen och dess utskott.

Beslut om hur budgetprocessen ser ut 2020 är ännu inte fattat och kan komma att påverka 
sammanträdestiderna.

Nämndkansliet har tagit fram ett schema för 2020 där kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen först planerats in och därefter har nämndernas sammanträden planerats in. 
Nämnderna tar beslut om sina egna sammanträdesdagar.

Förslag på sammanträdesdagar:

KS arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige
18 december 2019 8 januari 27 januari
22 januari 5 februari 24 februari
19 februari 4 mars 30 mars
18 mars 1 april 27 april
22 april 6 maj 25 maj
20 maj 3 juni 29 juni
24 juni 12 augusti 31 augusti
19 augusti 2 september 28 september
23 september 7 oktober 26 oktober

21 oktober  (budget) 23 november (budget)
28 oktober 11 november 30 november
18 november 2 december 21 december
16 december (inför KS jan 2021)

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-02
Tjänstutlåtande nämndkansliet daterat den 20 augusti 2019.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-10-16

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Yrkanden
Robin Holmberg (M) yrkar att kommunstyrelsens möte den 8 januari flyttas till den 15 januari 
samt att kommunfullmäktiges möte den 29 juni flyttas till den 22 juni.

Åsa Larsson (S), Patrik Ohlsson (SD), Eric Sahlvall (L), Liss Böcker (C) och 
Linda Persson (KD) instämmer i yrkandet och bifaller i övrigt förslaget.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att sammanträdesdagar för 2020 för 
kommunfullmäktige fastställs till:

Kommunfullmäktige
27 januari
24 februari
30 mars
27 april
25 maj
22 juni
31 augusti
28 september
26 oktober
23 november (budget)
30 november
21 december



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-10-16

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att fastställa sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 
och dess utskott till:

KS arbetsutskott Kommunstyrelsen
18 december 2019 15 januari
22 januari 5 februari
19 februari 4 mars
18 mars 1 april
22 april 6 maj
20 maj 3 juni
24 juni 12 augusti
19 augusti 2 september
23 september 7 oktober

21 oktober  (budget)
28 oktober 11 november
18 november 2 december
16 december (inför KS jan 2021)

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunikation, Kundtjänst, Nämndkansliet



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-10-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KSAU § 120                  Dnr. KS 2019/379  

Sammanträdesdagar 2020 - Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
och kommunstyrelsens utskott

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen ska fatta beslut om sammanträdesdagar för 
2020, dels för kommunfullmäktige dels för kommunstyrelsen och dess utskott.

Beslut om hur budgetprocessen ser ut 2020 är ännu inte fattat och kan komma att påverka 
sammanträdestiderna.

Nämndkansliet har tagit fram ett schema för 2020 där kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen först planerats in och därefter har nämndernas sammanträden planerats in. 
Nämnderna tar beslut om sina egna sammanträdesdagar.

Förslag på sammanträdesdagar:

KS arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige
18 december 2019 8 januari 27 januari
22 januari 5 februari 24 februari
19 februari 4 mars 30 mars
18 mars 1 april 27 april
22 april 6 maj 25 maj
20 maj 3 juni 29 juni
24 juni 12 augusti 31 augusti
19 augusti 2 september 28 september
23 september 7 oktober 26 oktober

21 oktober  (budget) 23 november (budget)
28 oktober 11 november 30 november
18 november 2 december 21 december
16 december (inför KS jan 2021)

Beslutsunderlag
Tjänstutlåtande nämndkansliet daterat den 20 augusti 2019.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-10-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 
sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess utskott 2020 enligt följande:

KS arbetsutskott Kommunstyrelsen
18 december 2019 8 januari
22 januari 5 februari
19 februari 4 mars
18 mars 1 april
22 april 6 maj
20 maj 3 juni
24 juni 12 augusti
19 augusti 2 september
23 september 7 oktober

21 oktober  (budget)
28 oktober 11 november
18 november 2 december
16 december (inför KS jan 2021)

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att godkänna sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020 enligt följande:

Kommunfullmäktige
27 januari
24 februari
30 mars
27 april
25 maj
29 juni
31 augusti
28 september
26 oktober
23 november (budget)
30 november
21 december

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunikation, Kundtjänst, Nämndkansliet
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KS 2019/379

 

 

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se 

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm | 

www.instagram.com/engelholmskommun/ 

 Nämndsekreterare
 Linda Wahlström
 0431-46 81 64
 linda.wahlstrom@engelholm.se Kommunstyrelsen

 

Sammanträdesdagar 2020 - kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
och kommunstyrelsens utskott

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen ska fatta beslut om sammanträdesdagar för 
2020, dels för kommunfullmäktige dels för kommunstyrelsen och dess utskott.

Beslut om hur budgetprocessen ser ut 2020 är ännu inte fattat och kan komma att påverka 
sammanträdestiderna.

Nämndkansliet har tagit fram ett schema för 2020 där kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen först planerats in och därefter har nämndernas sammanträden planerats in. 
Nämnderna tar beslut om sina egna sammanträdesdagar.

Förslag på sammanträdesdagar:

KS arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige
18 december 2019 8 januari 27 januari
22 januari 5 februari 24 februari
19 februari 4 mars 30 mars
18 mars 1 april 27 april
22 april 6 maj 25 maj
20 maj 3 juni 29 juni
24 juni 12 augusti 31 augusti
19 augusti 2 september 28 september
23 september 7 oktober 26 oktober

21 oktober  (budget) 23 november (budget)
28 oktober 11 november 30 november
18 november 2 december 21 december
16 december (inför KS jan 2021)

mailto:info@engelholm.se
http://www.engelholm.se/
http://www.facebook.com/angelholm
http://www.twitter.com/engelholm
http://www.instagram.com/engelholmskommun/
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Diarienummer
2019-08-20

 

KS 2019/379

 

 

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se 

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm | 

www.instagram.com/engelholmskommun/ 

Beslutsunderlag 
Tjänstutlåtande nämndkansliet daterat den 20 augusti 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 
sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess utskott 2020 enligt följande:

KS arbetsutskott Kommunstyrelsen
18 december 2019 8 januari
22 januari 5 februari
19 februari 4 mars
18 mars 1 april
22 april 6 maj
20 maj 3 juni
24 juni 12 augusti
19 augusti 2 september
23 september 7 oktober

21 oktober  (budget)
28 oktober 11 november
18 november 2 december
16 december (inför KS jan 2021)

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att godkänna sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020 enligt följande:

Kommunfullmäktige
27 januari
24 februari
30 mars
27 april
25 maj
29 juni
31 augusti
28 september
26 oktober
23 november (budget)
30 november
21 december

mailto:info@engelholm.se
http://www.engelholm.se/
http://www.facebook.com/angelholm
http://www.twitter.com/engelholm
http://www.instagram.com/engelholmskommun/
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Diarienummer
2019-08-20

 

KS 2019/379

 

 

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se 

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm | 

www.instagram.com/engelholmskommun/ 

Lilian Eriksson Mats Ulfwinger
Kommundirektör Kanslichef

Beslutet expedieras till:
Kommunikation
Kundtjänst
Nämndkansliet

mailto:info@engelholm.se
http://www.engelholm.se/
http://www.facebook.com/angelholm
http://www.twitter.com/engelholm
http://www.instagram.com/engelholmskommun/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-10-16

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 177                  Dnr. KS 2018/913  

Renhållningsordning och Regional avfallsplan 2019-2023

Ärendebeskrivning
Nordvästra Skånes Renhållning AB har tillsammans med Bjuvs kommun, Båstad 
kommun, Helsingborgs stad, Höganäs kommun, Åstorps kommun och Ängelholms 
kommun tagit fram ett nytt förslag till renhållningsordning med tillhörande avfallsplan 
enligt miljöbalkens 15 kap. 41 §.

Tina Jörgensen från NSR föredrar ärendet

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-02
Tjänsteutlåtande för antagande av ny renhållningsordning och avfallsplan för Ängelholms 
kommun, dnr 2018/913, 2019-08-20
Bilaga 1. Renhållningsordning för Ängelholms kommun
Bilaga 2. Regional avfallsplan med Ängelholms kommuns och NSR:s bilagor
Bilaga 3. Remissammanställning
Bilaga 4. Remisslista

Föredragande
Tina Jörgensson, NSR, föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna framlagd renhållningsordning med tillhörande avfallsplan och kommunspecifika 
bilagor för Ängelholms kommun

_____

Beslutet expedieras till:
Nordvästra Skånes Renhållning AB, nsr@nsr.se
Miljöenheten, miljo@engelholm.se
Rune Liljenberg, rune.liljenberg@engelholm.se
Robin Pehrsson, robin.pehrsson@engelholm.se

mailto:nsr@nsr.se
mailto:miljo@engelholm.se
mailto:rune.liljenberg@engelholm.se
mailto:robin.pehrsson@engelholm.se


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-10-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KSAU § 121                  Dnr. KS 2018/913  

Renhållningsordning och Regional avfallsplan 2019-2023

Ärendebeskrivning
Nordvästra Skånes Renhållning AB har tillsammans med Bjuvs kommun, Båstad 
kommun, Helsingborgs stad, Höganäs kommun, Åstorps kommun och Ängelholms 
kommun tagit fram ett nytt förslag till renhållningsordning med tillhörande avfallsplan 
enligt miljöbalkens 15 kap. 41 §.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande för antagande av ny renhållningsordning och avfallsplan för Ängelholms 
kommun, dnr 2018/913, 2019-08-20
Bilaga 1. Renhållningsordning för Ängelholms kommun
Bilaga 2. Regional avfallsplan med Ängelholms kommuns och NSR:s bilagor
Bilaga 3. Remissammanställning
Bilaga 4. Remisslista
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Tjänsteutlåtande för antagande av ny renhållningsordning och 
avfallsplan för Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
Nordvästra Skånes Renhållning AB har tillsammans med Bjuvs kommun, Båstad 
kommun, Helsingborgs stad, Höganäs kommun, Åstorps kommun och Ängelholms 
kommun tagit fram ett nytt förslag till renhållningsordning med tillhörande avfallsplan 
enligt miljöbalkens 15 kap. 41 §.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande för antagande av ny renhållningsordning och avfallsplan för Ängelholms 
kommun, dnr 2018/913, 2019-08-20
Bilaga 1. Renhållningsordning för Ängelholms kommun
Bilaga 2. Regional avfallsplan med Ängelholms kommuns och NSR:s bilagor
Bilaga 3. Remissammanställning
Bilaga 4. Remisslista

Utredning
Arbetet med att ta fram en ny renhållningsordning och en regional avfallsplan har gjorts i en 
arbetsgrupp med NSR och representanter för samtliga ägarkommuner. Några av 
förändringarna i renhållningsordningen är:

 Tydlighet kring utrustning och framkomlighet på markbehållare.
 Tydliggjort att det är fastighetsägaren som är ansvarig för avfallshanteringen på 

fastigheten.
 Tydliggjort att kommunen kan anvisa plats, samt vad det innebär.

Till renhållningsordningarna följer som bilaga kommunens avfallsplan. Avfallsplanen 
innehåller mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. För första gången har 
NSR:s ägarkommuner enats om en regional avfallsplan med gemensamma mål men med 
kommunspecifika åtgärder för att uppnå målen. Genom att ha gemensamma mål möjliggörs 
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ökat samarbete över kommungränser. Den regionala avfallsplanen är ett levande dokument 
som kommunerna kommer att jobba aktivt med under planens giltighetstid.

Förslag till ny renhållningsordning och avfallsplan har ställts ut för granskning på bibliotek och 
kommunhus samt publicerats på kommunens hemsida och på NSR:s hemsida enligt 
miljöbalkens 15 kap. 42 §. Förslaget har även skickats ut på remiss till berörda instanser enligt 
bifogad remisslista. Inkomna synpunkter har sammanställts och gåtts igenom. Ändringar har 
gjorts i dokumenten där så varit lämpligt (dessa markerad med röd text).
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Renhållningsordningen innehåller kommunala bestämmelser när det 

gäller avfallshanteringen i Ängelholms kommun. Här kan 

fastighetsägare, verksamheter och kommuninvånare m.fl. se vilka 

skyldigheter som vilar på olika aktörer. Det är också ett verktyg för att 

styra och utveckla avfallshanteringen i kommunen. 

 

  



 

2 

 

 

Innehåll 

1. Inledande bestämmelser ..................................................... 4 

 

2. Ansvar och skyldigheter ..................................................... 8 

1 § Kommunens renhållningsansvar ................................................................................ 8 

2 § Producenternas ansvar ............................................................................................... 9 

3 § Fastighetsägarens ansvar ........................................................................................... 9 

4 § Avfallslämnarens ansvar .......................................................................................... 10 

 

3. Hushållsavfall .................................................................... 11 

1 § Behållare och emballering ....................................................................................... 11 

2 § Avfallsspecifika anvisningar.................................................................................... 12 

3 § Transportväg ............................................................................................................ 18 

4 § Lastningsplats .......................................................................................................... 20 

5 § Gångväg ................................................................................................................... 20 

6 § Hämtning där renhållningsfordon ej kan köra ......................................................... 21 

7 § Avfallsutrymme och förvaringsplats ....................................................................... 22 

 

4. Annat avfall än hushållsavfall .......................................... 25 

1 § Uppgiftsskyldighet ................................................................................................... 25 

2 § Återvinningsbart material ........................................................................................ 25 

3 § Rivningsavfall .......................................................................................................... 25 

4 § Djurkadaver och annat animaliskt avfall ................................................................. 25 

5 § Skärande, stickande och smittförande avfall ........................................................... 25 

6 § Farligt avfall............................................................................................................. 26 

7 § Matavfall från verksamheter .................................................................................... 26 

8 § Trädgårdsavfall från verksamheter .......................................................................... 27 

 
  



 

3 

 

 

 

5. Dispens ................................................................................ 27 

1 § Prövning av dispens ................................................................................................. 28 

2 § Gemensamma behållare ........................................................................................... 28 

3 § Uppehåll i hämtning av hushållsavfall, slam och latrin ........................................... 28 

4 § Förlängt hämtningsintervall ..................................................................................... 28 

5 § Befrielse från hämtning av hushållsavfall och slam ................................................ 29 

6 § Befrielse från hämtning av allt hushållsavfall ......................................................... 29 

7 § Avfallsutrymmenas utformning/transportväg .......................................................... 29 

8 § Bilfria områden ........................................................................................................ 29 

9 § Dispens för matavfallskvarn .................................................................................... 29 

10 § Dispens för fettavskiljare ....................................................................................... 30 

11 § Övriga dispenser .................................................................................................... 30 

 

6. Ikraftträdande och uppföljning ....................................... 31 

1 § Ikraftträdande ........................................................................................................... 31 

2 § Omprövning ............................................................................................................. 31 

3 § Uppföljning av avfallsplanen ................................................................................... 31 

 

Bilaga 1: Sorteringsguide .................................................................................................................... 32 

Bilaga 2: Avfallsplan 2020 (externt dokument) ................................................................................ 36 

 

 

  



 

4 

 

1. Inledande bestämmelser 
I detta kapitel redogörs för definitioner, gällande författningar och målsättningar för avfallshanteringen 

i Ängelholms kommun. 

 

1 § Gällande författningar 

Denna renhållningsordning innehåller föreskrifter om avfallshantering i Ängelholms kommun. 

Renhållningsordningen innehåller också kommunens avfallsplan (bilaga 2). Utöver bestämmelserna i 

denna renhållningsordning finns det bestämmelser i fråga om hantering av avfall i följande lagar och 

förordningar: 

Förordningar  Beteckning 

Miljöbalken (1998:808)  SFS 1998:808 

Förordningen (2001:512) om deponering av 

avfall 

 SFS 2001:512 

Förordningen (2013:253) om förbränning av 

avfall 

 SFS 2013:253 

Förordningen (2013:252) om stora 

förbränningsanläggningar 

 SFS 2013:252 

Förordningen (2018:1463) om producentansvar 

för returpapper 

 SFS 2018:1463 

Förordningen (2018:1462) om producentansvar 

för förpackningar. 

 SFS 2018:1462 

Förordningen (2005:220) om retursystem för 

plastflaskor och metallburkar 

 SFS 2005:220 

Förordningen (2007:185) om producentansvar 

för bilar 

 SFS 2007:185 

Förordningen (1994:1236) om producentansvar 

för däck 

 SFS 1994:1236 

Förordningen (2008:834) om producentansvar 

för batterier 

 SFS 2008:834 

Förordningen (2000:208) om producentansvar 

för glödlampor och vissa belysningsarmaturer 

 SFS 2000:208 

Förordningen (2005:209) om producentansvar 

för elektriska och elektroniska produkter 

 SFS 2005:209 

Förordningen (2009:1031) om producentansvar 

för läkemedel  

 SFS 2009:1031 
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Avfallsförordningen (2011:927)  SFS 2011:927 

Plan- och bygglagen (2010:900)  SFS 2010:900 

Arbetsmiljölagen (1977:1160)  SFS 1977:1160 

Rådets förordning (1069/2009/EG) om 

hälsobestämmelser för animaliska biprodukter  

 (EU) nr 

1069/2009 

Lag (1980:424) om åtgärder mot föroreningar 

från fartyg 

 SFS 1980:424 

Naturvårdsverkets föreskrifter om transporter 

av avfall. 

 NFS 2005:3 

Statens jordbruksverks föreskrifter (2006:84) 

om befattning med animaliska biprodukter och 

införsel av andra produkter, utom livsmedel, 

som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur 

 SJVFS 2006:84 

Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, 

toxinpåverkan, överkänslighet. 

 AFS 2005:1 

Hanteringen av smittförande avfall från hälso- 

och sjukvården. 

 SOSF 2005:26 

 

Ändringar i gällande lagar och andra författningar samt andra myndighetsbeslut som reglerar 

avfallshanteringen införs i denna renhållningsordning utan särskilt beslut i kommunfullmäktige. 

 

2 § Definitioner och begreppsförklaringar 

Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 15 kapitlet 

miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927) med undantag för definitionen av 

matavfall. I övrigt används följande begrepp med de betydelser som här anges: 

 

1. Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är 

skyldig att göra sig av med (15 kapitlet 1 § miljöbalken).  

 

2. Med hantering av avfall avses insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall (15 

kapitlet 15 § miljöbalken).  

 

3. Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från 

annan verksamhet (15 kapitlet 3 § miljöbalken). Se bilaga 1. 
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4. Med fastighetsägare avses den eller de som äger fastigheten eller den som enligt 1 kapitlet 5 § 

fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare/fastighetsinnehavare. 

 

5. Med nyttjanderättshavare menas den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsägare, har 

rätt att bruka eller att nyttja fastigheten. 

 

6. Permanentboende är den som är folkbokförd på fastigheten. 

 

7. Fritidsboende är den som är folkbokförd på annan fastighet. 

 

8. Med avfallsutrymme menas en byggnad eller en del av en byggnad med väggar, golv och tak där 

avfall förvaras. 

 

9. Med förvaringsplats menas utrymme eller avgränsad plats för förvaring av avfall. 

 

10. Med avfallsbehållare menas kärl, container, säck eller liknande som är avsett att innehålla någon 

typ av avfall.  

 

11. Med återanvändning menas att något som inte är avfall användes igen för att fylla samma 

funktion som det ursprungligen var avsett för (15 kapitlet 4 § miljöbalken).  

 

12. Med återvinning avses den hantering som anges i bilaga 2 till avfallsförordningen (2011:927). 

 

13. Med restavfall menas det avfall som blir kvar efter källsortering. 

 

14. Med matavfall avses i dessa föreskrifter sådant avfall som är biologiskt lättnedbrytbart dock inte 

trädgårdsavfall. Exempel på matavfall är frukt- och grönsaksrester, kött- och fiskavfall.  

 

15. Med grovavfall avses hushållsavfall som är så skrymmande eller har andra egenskaper som gör 

att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl 5 § i Naturvårdsverkets föreskrifter och 

allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall (NFS 2004:4).  

 

a) Icke återvinningsbart grovavfall är avfall som inte kan återanvändas eller materialåtervinnas 

(se bilaga 1). 

 

b) Återvinningsbart grovavfall är avfall som kan återanvändas eller materialåtervinnas, helt eller 

delvis (se bilaga 1). 
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16. Som farligt avfall klassas sådant avfall som är markerat med en asterisk (*) efter koden i bilaga 4 

till avfallsförordningen (2011:927) eller som Naturvårdsverket meddelat föreskrifter om.  

 

17. Med toalettbod avses toalettbyggnader som inte är kopplade till det kommunala avloppssystemet, 

utan som är anslutna till sluten tank som till exempel portabla toaletter och rastplatstoaletter.   

 

18. Med renhållaren avses kommunen eller den kommunen utser att sköta renhållningen. 

 

19. Med producent avses den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara eller 

en förpackning, eller den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall som kräver 

särskilda åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl. 

 

20. Med avfallslämnare avses fastighetsägare, nyttjanderättshavare, hyresgäst, privatperson, 

verksamhet eller annan som ger upphov till avfall. 

 

21. Med ABVA menas Allmänna bestämmelser vatten och avlopp. 

 

22. Med NSR menas Nordvästra Skånes Renhållnings AB. 

 

23. Med anvisad plats avses den plats utanför fastigheten som kommunen anvisat, i syfte att 

fullgöra sin bortforslingsskyldighet.  

 

3 § Målsättning 

Målsättningen i kommunen är att allt avfall som uppkommer ska behandlas i följande prioritetsordning 

i enlighet med EU:s avfallshierarki: 

1. Förebyggande 

2. Återanvändning 

3. Materialåtervinning  

4. Annan återvinning till exempel energiutvinning. 

5. Bortskaffande 

Insamlingen ska ske på ett hälso- och miljöriktigt sätt och sorteringen ska så långt det är möjligt ske 

vid källan. 

 

4 § Överträdelser 

Straffbestämmelser vid överträdelser enligt gällande lagstiftning finns i 29 kapitlet i miljöbalken 

(1998:808) och miljösanktionsavgifter i 30 kapitlet i miljöbalken (1998:808). Kontroll av renhet på 

källsorterat avfall kan förekomma. Vid felsortering kan fastighetsägaren åläggas felsorteringsavgift 

enligt gällande avfallstaxa. 
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2.  Ansvar och skyldigheter 
I detta kapitel regleras ansvarsfrågan för avfallshanteringen. 

 

1 § Kommunens renhållningsansvar 

A. Kommunen har enligt miljöbalken ansvaret för att hushållsavfall inom kommunen transporteras 

till en godkänd behandlingsanläggning och återvinns eller bortskaffas, om det behövs för att 

tillgodose såväl skyddet för människors hälsa och miljön som enskilda intressen. 

 

B. Från ansvaret undantas avfall som enligt förordning ska insamlas och omhändertas av producent 

enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 15 kapitlet 6-7a §§ miljöbalken (1998:808) (till 

exempel förpackningar och tidningar, elektronikavfall, batterier, däck, bilar och läkemedelsavfall). 

 

C. Kommunfullmäktige fastställer avfallstaxa och renhållningsordning samt vem som är renhållare i 

kommunen. 

 

D. Kommunstyrelsen är ansvarig för avfallshanteringen i Ängelholms kommun. 

 

E. Renhållaren är NSR AB.  

 

F. Miljö- och tillståndsnämnden utövar den lokala tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna 

om avfall i miljöbalken och i föreskrifter som meddelats med stöd av balken. Om inget annat 

anges, beslutar Miljö- och tillståndsnämnden om dispenser och prövar individuella ärenden enligt 

denna renhållningsordning. 

 

G. Den som har förpackningsavfall som inte är hushållsavfall ska sortera ut förpackningsavfallet från 

annat avfall och lämna avfallet till ett godkänt retursystem eller ett insamlingssystem som har 

tillstånd enligt 24 § avfallsförordningen (2011:927). 

 

H. Från mottagningsanordning för avfall från fartyg i hamn ska, genom kommunens försorg, 

transporteras bort oljeavfall, toalettavfall, fast avfall och rester av andra skadliga ämnen som det är 

förbjudet att släppa ut enligt lagen om åtgärder mot förorening från fartyg (1980:424) eller enligt 

föreskrifter som har meddelats med stöd av avfallsförordningen (2011:927). 
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2 § Producenternas ansvar 

Producentansvaret regleras i förordningar om producentansvar (1994:1236, 2000:208, 2005:209, 

2005:220, 2007:185, 2007:193, 2008:834, 2009:1031, 2018:1462, 2018:1463), meddelade med stöd av 

miljöbalken. 

 

Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en vara som är 

innesluten i en sådan förpackning, ska på begäran av Kommunstyrelsen lämna de uppgifter i fråga om 

förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för 

kommunens renhållningsordning. 

 

Producenter som ska tillhandahålla ett insamlingssystem för förpackningar och returpapper ska 

samråda med kommunstyrelsen samt renhållaren om frågor som rör insamlingssystemet. 

 

3 § Fastighetsägarens ansvar 

A. Fastighetsägaren är betalningsskyldig för renhållning. Avgift ska betalas för den insamling, 

transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg och i 

enlighet med föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av 27 kapitlet 4 § miljöbalken 

(1998:808).  

 

B. Ändring av ägandeförhållanden för fastighet eller annan förändring som berör avfallshanteringen 

ska meddelas renhållaren omgående. 

 

C. Fastighetsägaren är skyldig att i tillräcklig omfattning informera den eller de som bor eller 

bedriver verksamhet i fastigheten om dessa föreskrifter. Fastighetsägaren är ansvarig för att 

reglerna följs. 

 

D. Fastighetsägaren ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner 

som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren för borttransport. För fastighetsägaren 

är en del av detta ansvar att tillhandahålla av renhållaren godkända påsar för 

matavfallsinsamlingen. 

 

E. Vid om- och nybyggnad av avfallsutrymme ska fastighetsägaren ta kontakt med renhållaren. 

 

F. Renhållaren ska kontrollera avfallsutrymmet innan det får börja användas för att säkerställa att 

hämtning av avfall kan ske. Ett besiktningsprotokoll av avfallutrymmet ska skrivas. 

Besiktningsprotokollet följer fastigheten oavsett ägare. 
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G. Fastighetsägaren är ansvarig för att avfallsutrymme och hämtställe anordnas, utformas och 

underhålls så att krav på god arbetsmiljö och tillgänglighet uppfylls. 

 

H. Fastighetsägaren ska se till att avfallsbehållare rengörs i tillräcklig omfattning så att god 

arbetsmiljö och hygien säkerställs.  

 

I. Fastighetsägaren ansvarar för att avfallsabonnemanget är tillräckligt stort för behovet som 

föreligger.  

 

J. Kontroll av renhet på källsorterat avfall kan förekomma. Vid felsortering kan fastighetsägaren 

åläggas felsorteringsavgift enligt gällande avfallstaxa. 

 

4 § Avfallslämnarens ansvar 

Avfallslämnaren ska se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. 

Avfallslämnaren ska sortera avfall i enlighet med vad som anges i dessa föreskrifter samt enligt vad 

som anges i bilaga 1. Hushållsavfall ska lämnas i, av renhållaren tillhandahållna eller godkända, 

avfallsbehållare eller på anvisad plats.  

Kommunen kan anvisa plats för hämtning utanför fastigheten, i syfte att möjliggöra för 

kommunen att fullgöra sin bortforslingsskyldighet. Detta under förutsättning att godtagbara 

förhållanden inte kan uppnås inom fastigheten, att körbar väg för normalt hämtningsfordon fram 

till fastigheten inte finns eller kan upprättas och/eller att det av arbetsmiljöskäl inte går att hämta 

på fastigheten och det i övrigt bedöms lämpligt. Anvisning kan även göras för en viss del av 

året. 

Den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till annat avfall än hushållsavfall ska lämna detta till 

den som enligt avfallsförordningen (2011:927) har tillstånd till transportverksamhet, är anmäld hos 

föreskriven myndighet eller har undantagits från anmälningsplikt enligt Naturvårdsverkets föreskrifter 

om transport av avfall (NFS 2005:3). 
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3. Hushållsavfall 
I detta kapitel regleras avfall som är hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall, se definition 1 

kapitlet 2 § punkt 3. Observera att många verksamheter även har avfall klassat som hushållsavfall (till 

exempel avfall från städning och matsalar). 

 

1 § Behållare och emballering 

A. Renhållaren avgör avfallsbehållarens typ och storlek. 

 

A. Avfallsbehållare ska vid hämtningstillfället vara uppställd på tomten vid tomtgräns mot körbar 

allmän väg (0–2 meter in på fastigheten för villor och fritidshus och 0–5 meter in på fastigheten 

för flerfamiljsfastigheter) eller där kommunen anvisat plats. Kärl med två hjul ska placeras med 

handtaget ut mot gång varifrån kärlet hämtas eller enligt kommunen anvisningar. Kärl med tre hjul 

eller fler ska alltid placeras på slät hårdgjord yta. Är underlaget inte hårdgjort ska kärlet placeras 

med handtaget ut mot gång varifrån kärlet hämtas eller enligt kommunen anvisningar 

 

B. I avfallsbehållare får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren är avsedd. Avfall ska vara 

emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. 

 

C. Behållare som tillhandahålls av renhållaren ägs av renhållaren. Normalt slitage står renhållaren 

för.  

 

D. Markbehållare ägs och underhålls av fastighetsägare. 

 

E. Avfallsbehållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Behållaren får inte vara så tung att 

den blir svår att flytta eller att arbetsmiljökraven inte kan tillgodoses. 

 

F. Överfull eller för tung avfallsbehållare hämtas först när avfallet paketerats om. 

 

 

1.1 Tömningskriterier för markbehållare 

Vid val av storlek på markbehållare ska hänsyn tas till att tömning av matavfall och restavfall ska ske 

minst en gång varannan vecka och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion. Tömning 

sker i den ordning renhållaren bestämmer. 

Kontakta renhållaren innan behållare placeras ut, bedömning av platsens lämplighet ska göras utifrån 

varje enskilt fall. Tömning av markbehållare sker genom höga kranlyft vilket ställer höga krav på 

tömningsförfarandet. För att säkerställa säkerheten och för att tömning av markbehållare ska 

godkännas ska måtten som anges i 3 kapitlet 4 § uppfyllas tillsammans med följande kriterier: 

 

• Tömning av markbehållare får inte ske över allmän gångbana, cykelbana eller körbana. Om 

tömning görs över ett så kallat naturligt gångstråk ska det finnas en säker alternativ gångväg runt 

och förbi markbehållaren. 
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• Fordonets lastningsplats får inte vara placerad vid utfarter eller vid en korsning och bör inte 

placeras utmed huvudgator. Lastningsplatsen får inte heller placeras så att backning måste utföras.  

• Inga hinder i höjdled får begränsa lyftarmen eller själva behållaren. 

• Behållare ska stå på kvartersmark med inkast vänd mot kvartersmark. Behållaren ska vara 

placerad så att ytvattenavrinning möjliggörs.  

• Vid placering av markbehållare ska hänsyns tas till riskerna för lukt, exempelvis om behållare står 

för nära bostäder eller luftintag till byggnader.  

• Lyftanordning ska vara försedd med mushroom-koppling 

• Markbehållare ska vara låst för att undvika felsorteringar, att obehöriga använder behållarna och 

för att minska risken för olyckor.  

 

2 § Avfallsspecifika anvisningar 

2.1 Allmänt 

De avfallsslag som inte listas nedan hämtas efter behov. Hämtningsintervall är angivna så som 

renhållningen fungerar i normalfallet. Det finns möjlighet till dispens (se kapitel 5). 

 

2.2 Matavfall 

Matavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall och hanteras enligt bilaga 1.  

 

Emballering, behållare och förvaring 

• Matavfall ska emballeras i påsar godkända av renhållaren. Se bilaga 1. 

• För storhushåll, restauranger, livsmedelsrelaterade affärsrörelser eller andra näringsställen där 

ruttnande eller vått matavfall uppstår kan krävas kylt avfallsutrymme. Denna bedömning görs av 

Miljö- och tillståndsnämnden. 

• Matavfallskvarn kopplad till separat sluten tank, så kallad matavfallstank är tillåtet. 

Matavfallstankar ska vara placerade så att de lätt kan slamsugas. När tanken är installerad inomhus 

ska tömning ske via anslutning på utsidan av fasaden i gatuplan. Matavfallskvarnar kopplade till 

kommunala avloppsnätet är normalt inte tillåtet enligt ABVA.  

• Matavfallskvarnar kopplade till enskilda avlopp är inte normalt tillåtna. Dispens kan sökas, se 

kapitel 5.  

• Markbehållare för matavfall kan användas där renhållaren och Ängelholms kommun anser att 

detta är lämpligt. 

 

Hämtningsintervall 

• För permanentboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av matavfall ske efter behov, 

dock minst en gång varannan vecka. Hämtning ska ske i den ordning renhållaren bestämmer. 

 

• För fritidsboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av matavfall ske efter behov och 

enligt gällande avfallstaxa. Hämtning ska ske i den ordning renhållaren bestämmer. 
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• För flerfamiljsfastigheter och verksamheter där hushållsavfall uppkommer ska hämtning av 

matavfall ske efter behov, dock minst en gång varannan vecka. Hämtningen sker i den ordning 

renhållaren bestämmer. 

 

• Tömning av matavfallstankar sker enligt gällande avfallstaxa för att upprätta en god funktion. 

Tömning sker i den ordningen renhållaren bestämmer. 

 

Hemkompostering av matavfall 

För hemkompostering av matavfall krävs att komposten utformas, placeras och sköts på ett sådant sätt 

att olägenhet för människors hälsa och/eller miljön inte uppstår. Komposten ska vara skadedjurssäker 

och isolerad. Animaliskt avfall får inte komposteras i stallgödsel. Vid kompostering i stallgödsel ska 

matavfallet grävas ner så att skadedjur inte kan komma åt det. Kompostering av matavfall på 

fastigheten ska anmälas till Miljö- och tillståndsnämnden enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927).  

 

2.3 Restavfall 

Det avfall som är kvar efter källsortering. 

 

Emballering och behållare  

Restavfall ska emballeras väl och samlas in i kärl eller container.  

Markbehållare för restavfall kan användas där renhållaren och Ängelholms kommun anser att det är 

lämpligt. 

 

Hämtningsintervall 

• För permanentboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av restavfall ske efter behov, 

dock minst en gång varannan vecka. Hämtning ska ske i den ordning renhållaren bestämmer. 

 

• För fritidsboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av restavfall ske efter behov enligt 

gällande avfallstaxa. Hämtning ska ske i den ordning renhållaren bestämmer. 

 

• För flerfamiljsfastigheter och verksamheter där hushållsavfall uppkommer ska hämtning av 

restavfall ske efter behov, dock minst en gång varannan vecka, i den ordning renhållaren 

bestämmer. 

 

 

2.4 Grovavfall 

Privatpersoner får genom egen försorg forsla bort grovavfall som uppkommer i det egna hushållet till 

av renhållaren anvisad plats eller till NSR:s återvinningscentraler. Återvinningsbart grovavfall ska 

hållas skilt från annat avfall samt hanteras enligt bilaga 1. 

Grovavfall av blandat material får inte komprimeras.  
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Emballering och förvaring 

Grovavfall från en- och tvåfamiljsfastigheter som hämtas vid fastighet ska märkas med 

”GROVAVFALL”. Grovavfall ska placeras vid tomtgräns och bör placeras skyddat.  

För flerfamiljsfastigheter och grupphusområden gäller att grovavfall förvaras under tak och ska 

förvaras på lämplig förvaringsplats i avvaktan på borttransport enligt renhållarens anvisningar.  

Grovavfall hämtas inte i säck eller kartong. 

 

Hämtningsintervall 

Grovavfall hämtas efter beställning av fastighetsägaren, enligt gällande avfallstaxa, i den 

ordning renhållaren bestämmer.  

 

2.5 Farligt avfall 

Farligt avfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. Farligt avfall ska hanteras enligt bilaga 

1. Privatpersoner får genom egen försorg forsla bort farligt avfall som uppkommit i det egna hushållet 

till av kommunen anvisad plats, NSR:s återvinningscentraler eller i en miljöbod.  

 

Behållare och emballering 

Det farliga avfallet ska vara tydligt märkt med innehåll, väl förpackat och får inte blandas med annat 

avfall (gäller även annat farligt avfall), se bilaga 1. 

 

2.6 Producentansvarsmaterial 

Privatpersoner får genom egen försorg transportera bort producentansvarsmaterial som uppkommit i 

det egna hushållet till anvisad plats. 

 

Förpackningar och tidningar 

Förpackningar och tidningar ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. För förpackningar och 

tidningar gäller producentansvar. De ska hanteras enligt bilaga 1.  

 

Elavfall 

Elavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. Elavfall är oftast farligt avfall. För elavfall 

gäller producentansvar. Elavfall ska hanteras enligt bilaga 1. 

 

Batterier 

Batterier ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. För batterier gäller producentansvar. 

Batterier ska hanteras enligt bilaga 1.   
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Läkemedelsavfall 

Läkemedelsavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. För läkemedelsavfall gäller 

producentansvar och detta ska lämnas på apoteken. Nedspolning av läkemedel till avloppsnätet är inte 

tillåtet enligt ABVA punkt 9. 

 

2.7 Trädgårdsavfall 

Trädgårdsavfall får fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren genom egen försorg transportera till av 

kommunen anvisad plats eller till NSR:s återvinningscentraler. Hämtning kan beställas hos 

renhållaren, enligt gällande avfallstaxa.  

 

Emballering och förvaring 

Trädgårdsavfall ska förvaras skilt från annat avfall. För flerfamiljsfastigheter och grupphusområden 

gäller att trädgårdsavfall ska förvaras på lämplig förvaringsplats i avvaktan på borttransport enligt 

renhållarens anvisningar. 

 

Hämtningsintervall 

Hämtning kan beställas hos renhållaren, enligt gällande avfallstaxa. 

 

Kompostering 

För kompostering av trädgårdsavfall krävs att komposten utformas, placeras och sköts så att olägenhet 

för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Kompostering av trädgårdsavfall från 

flerfamiljsfastigheter ska anmälas till Miljö- och tillståndsnämnden innan kompostering påbörjas. 

Kompostering av trädgårdsavfall på en- och tvåfamiljsfastigheter får ske utan anmälan till Miljö- och 

tillståndsnämnden. 

Dragväg 

Av arbetsmiljöskäl tillåts inte dragväg för trädgårdskärl. Det vill säga att kärlet ska stå vid tomtgräns 

mot körbar väg på tömningsdagen med handtagen vända utåt. 

  

2.8 Fettavfall 

Överblivet vegetabiliskt och animaliskt fett från matlagning, till exempel frityrolja och stekfett. 

 

Emballering och förvaring 

Frityrolja och liknande från restauranger och storkök ska förvaras i fettunnor som renhållaren 

tillhandahåller.  

Hushåll ska hälla avsvalnat fett i passande behållare som sedan läggs i restavfallet. Detta för att 

förhindra stopp i avloppet. Stopp i avloppet kan leda till källaröversvämningar och eller brädd. Brädd 

är avloppsvatten som rinner ut i vattendrag eller hav utan rening. 
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Hämtningsintervall 

Hämtning av frityrfett och liknande i fettunna ska ske vid behov dock minst en gång per år.  

2.9 Fettslam från fettavskiljare 

Fettslam från fettavskiljare från restauranger, storkök och liknande ska tömmas av renhållarens 

entreprenör.  

Utöver ABVA gäller att fettavskiljaren ska besiktigas i den omfattningen Ängelholms reningsverk 

bestämmer.  

Hämtningsintervall 

Fettslam från fettavskiljare ska hämtas vid behov så att fett inte följer med flödet till efterföljande 

ledningssystem, dock minst två gånger per år. Hämtningsintervall ska anpassas till anläggningens 

belastning, typ och storlek. Fastighetsägaren är alltid ansvarig för avskiljarens funktion utöver ovan 

angivna rutiner. 

2.10 Slam från små avloppsanläggningar 

Slutna tankar, slamavskiljare som till exempel två- och trekammarbrunnar, minireningsverk och 

liknande ska tömmas av renhållarens entreprenör. 

 

Tillgänglighet 

• Små avloppsanläggningar ska vara lättillgängliga för tömning. Lock eller manlucka ska kunna 

öppnas av en person, får inte väga mer än 25 kilogram och får vid tömningstillfället inte vara 

övertäckt eller låst. Anslutning för slang ska vara av den typ som renhållaren godkänt. 

Fastighetsägaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. 

• Avståndet mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn bör ej överstiga 20 meter. 

Överstiger avståndet mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn 20 meter debiteras en 

extra kostnad, enligt gällande avfallstaxa.   

• När brunn eller tank ligger utanför den egna fastigheten eller då det är oklart till vilken fastighet 

anläggningen tillhör, ska tömningsplatsen vara markerad med en tydlig skylt som anger 

fastighetsbeteckning. 

• Minireningsverk ska ha instruktioner för handhavande och tömning på anläggningen, lätt 

åtkomligt för tömningspersonal. 

 

Hämtningsintervall 

Hämtning av slam från sluten tank, minireningsverk och slamavskiljare med ansluten toalett (till 

exempel trekammarbrunn) ska ske minst en gång per år till permanentboende och minst vartannat år 

till fritidsboende. I övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion. Slam från slamavskiljare 

utan ansluten toalett ska tömmas efter beställning från fastighetsägaren.  
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2.11 Filtermaterial från fosforfällor 

Filtermaterial ska hämtas av renhållarens entreprenör. Fosforfällor måste fyllas i samband med 

tömning, dock senast inom två veckor. Detta ansvarar fastighetsägaren för.  

 

Emballering och behållare 

Filtermaterial i fosforfällor ska vara förpackat och tillgängligt på ett sådant sätt att hämtning med 

kranbil eller slamsugningsbil kan utföras.  

 

Tillgänglighet 

För hämtning av filtermaterial i säck ska körbar väg för kranfordon finnas fram till fosforfällan samt 

nödvändigt utrymme för hantering på plats. Renhållaren meddelar ytterligare anvisningar och råd om 

hämtplats. Anläggningar som tillkommit innan denna föreskrift trätt i kraft 2020-XX-XX och med 

filter i lösvikt är undantagna från kravet att filtermaterialet ska vara förpackat. Filtermaterial i lösvikt 

ska vara uppsugbart eftersom tömning av sådant avfall sker med slamsugningsfordon. Fosforfällorna 

ska vara lättillgängliga för tömning. 

 

Hämtningsintervall 

Fosforfällors filtermaterial ska tömmas enligt tillståndet för anläggningen och tillverkarens 

anvisningar.  

 

2.12 Toalettbodar 

Toalettbodar ska tömmas av renhållaren. Toalettbodar ska kunna slamsugas, och latrinavfall från 

latrintunnor ska förpackas i behållare tillhandahållna av renhållaren.  

 

Hämtningsintervall 

Latrinhämtning ska ske minst en gång varannan vecka hos permanentboende. Hos fritidsboende ska 

hämtning ske minst en gång varannan vecka under maj – september samt en gång i månaden för 

övriga månader.  

 

Toalettbodar som slamsugs ska tömmas minst en gång per år.  

 

Tillgänglighet 

Avståndet mellan uppställningsplats för slambil och toalettbod bör ej överstiga 20 meter. Överstiger 

avståndet mellan uppställningsplats för slambil och toalettbod 20 meter debiteras en extra kostnad, 

enligt gällande avfallstaxa  
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2.13 Stickande/skärande smittförande avfall 

Stickande/skärande smittförande avfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. Detta avfall 

ska förvaras i speciella behållare som privatpersoner hämtar på apotek som skrivit avtal med 

renhållaren. Apoteken tar sedan emot det stickande/skärande smittförande avfallet förutsatt att det är 

paketerat i rätt emballage.  

2.14 Stickande/skärande avfall  

Stickande/skärande avfall som inte har kommit i kontakt med kroppsvätskor ska förpackas väl och 

läggas i restavfallet. Exempel på sådant avfall är knivar och trasiga glas.  

2.15 Smittförande avfall  

Den vård som sker i hemmet som privatpersoner själva utför kallas egenvård. I den kan det uppstå 

smittförande avfall som innehåller blod och andra kroppsvätskor till exempel kompresser och annat 

förbandsmaterial. Detta avfall ska förpackas väl. Avfallet placeras därefter i restavfallet. Stänk eller 

enstaka droppar gör inte att avfallet behöver klassas som smittförande.  

2.16 Aska 

Aska och sot från kol- och vedeldning samt förbränningstoaletter ska sorteras som restavfall och 

hanteras på ett sådant sätt att det inte kan förorsaka brand i avfallsbehållare eller medföra störning 

genom damning vid hämtning. 

 

2.17 Döda sällskapsdjur 

Döda sällskapsdjur kan lämnas på veterinärkliniker eller djurbegravningsplatser. Döda sällskapsdjur 

inklusive hästar kan grävas ner enligt 2 kapitlet 23 § Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2006:84). 

Nedgrävning av hästar ska prövas av Miljö- och tillståndsnämnden.  

  

3 § Transportväg för hämtningsfordon 

Fastighetsägaren ska se till att transportväg för hämtningsfordon fram till avfallsbehållares hämtnings- 

och tömningsplats hålls i framkomligt skick året om. Transportväg ska ha en hårdgjord körbana. 

Transportväg ska vara snöröjd och halkbekämpad vintertid.  
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3.1 Vägbredd 

Vägen ska vara minst 5,5 meter bred om körning i 

båda riktningarna förekommer. Om parkering tillåts 

vid sidan av vägen måste vägen vara bredare. Om 

vägen är mötesfri och det inte finns parkerade bilar 

kan vägen vara smalare men den bör vara minst 3,5 

meter. Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på 

vägbredden, ej heller snövallar (se figur 1). 

 

3.2 Fri höjd 

Vägen ska ha en fri höjd på minst 4,7 meter (se figur 

1). Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria 

höjden.  

 

 

3.3 Vändplats 

Vid återvändsgata ska det finnas möjlighet för 

renhållningsfordon att vända. Vändplan för ett 

normalt renhållningsfordon ska ha en diameter av 18 

meter med en hinderfri remsa på ytterligare 1,5 meter runt om. Alternativ till detta kan vara en 

vändplats eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-vändning. (se figur 2) 

 

  

Figur 1 

Figur 2 Exempel på vändplatser 
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3.4 Enskild väg och tomtmark 

Enskild väg och tomtmark som utnyttjas, ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är 

körbar för renhållningsfordon. Om vägen inte kan hållas körbar ska fastighetsägaren eller 

nyttjanderättshavaren lämna avfallet på plats som överenskommits med renhållaren eller på av 

kommunen anvisad plats.  

 

4 § Lastningsplats 

Plats där renhållningsfordonet stannar för att hämta avfall ska vara jämn och hårdgjord. Bredden ska 

vara minst 4,6 meter. Lastningsplatsen ska röjas från snö och vara halkfri. 

Mått för lastningsplatser utomhus  

 Kärlhämtning Containerhämtning 

Bredd 4,6 meter 4,6 meter 

Längd 15 meter 18 meter 

Fri höjd 4,7 meter Minst 10 meter 

 

4.1 Vid kärlhämtning 

Vid lastningsplats där avfallsfordonet stannar ska bredden vara minst 4,6 meter, längden vara minst 15 

meter och den fria höjden ska vara minst 4,7 meter.  

4.2 Vid baktömmande containerhämtning 

Vid lastningsplats där avfallsfordonet stannar ska bredden vara 4,6 meter, längden vara minst 18 meter 

och den fria höjden bör vara minst 10 meter. Ingen nivåskillnad får förekomma. 

4.3 Vid tömning av markbehållare 

Vid lastningsplats där avfallsfordonet stannar ska bredden vara minst 4,6 meter, längden ska vara 

minst 18 meter och den fria höjden bör vara minst 10 meter. Lastningsplats bör vara 3–10 meter ifrån 

container eller markbehållare som ska lyftas. Lastningsplatsen får inte vara förlagd så att lyft vid 

tömning sker över vägar, gång- och cykelbanor samt parkeringsplatser. Inga hinder i höjdled eller 

sidled får begränsa tömningen.  

 

5 § Gångväg 

Väg mellan hämtstället och renhållningsfordonets lastningsplats (gångvägen) ska vara jämn och 

hårdgjord. Trappsteg och kullersten får inte förekomma vid ny- och ombyggnation. Gångvägen ska 

röjas från snö och hållas halkfri. 
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5.1 Gångvägens bredd 

Gångvägen ska vara minst 1,2 meter bred och om den ändrar riktning bör bredden vara minst 1,35 

meter.  

5.2 Fri höjd 

Den fria höjden ska vara minst 2,1 meter.  

5.3 Lutning 

Gångväg bör inte ha någon lutning. Om lutningen inte kan undvikas bör den inte överstiga 1:20 för att 

belastningen ska vara acceptabel och får inte överstiga 1:12. Lutningen på en ramp får vara högst 1:12 

och vara maximalt 12 meter lång. Skulle rampen bli längre måste vilplan på minst 1,5 meter byggas 

innan nästa ramp. 

 

6 § Hämtning där renhållningsfordon ej kan köra 

För ny- och ombyggnation av område där normalt renhållningsfordon inte kan eller får köra eller där 

medelvärdet av dragavståndet för avfallskärlen överstiger 24 meter gäller att restavfall, matavfall, och 

källsorterat material förvaras i gemensamt avfallsutrymme. Grovavfall skall alltid placeras i anslutning 

till lastningsplats. 

 

Figur 3 Det totala dragavståndet dividerat med antal hushåll får inte överstiga 24 meter 
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7 § Avfallsutrymme och förvaringsplats 

Avfallsutrymme eller förvaringsplats ska svara mot det behov som föreligger och underlätta för 

källsortering. All förvaring av avfall ska ske så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 

uppstår. 

 

A. Avfallsutrymme ska alltid anmälas till bygglovsavdelningen i Ängelholms kommun och meddelas 

renhållaren för att säkerställa att hämtning kan ske. 

 

B. För flerfamiljsfastigheter och grupphusområden gäller att avfallsbehållare ska placeras på ett 

lämpligt sätt så att nyttjanderättshavare kan lämna avfall på ett tryggt och säkert sätt och som 

befrämjar att återvinningsmaterial hålls åtskilt. Avfallsbehållare bör placeras skyddat från vind 

under tak. 

 

C. För flerfamiljsfastighet eller grupphusområde gäller att grovavfall ska förvaras på lämplig plats, i 

avvaktan på borttransport enligt renhållarens anvisningar. 

 

D. För flerfamiljsfastighet eller grupphusområde gäller att trädgårdsavfall ska förvaras på lämplig 

plats, i avvaktan på lokal kompostering eller borttransport enligt renhållarens anvisningar. 

 

E. För flerfamiljsfastighet eller grupphusområde gäller att avfallsbehållare för återvinningsmaterial 

ska placeras så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Avfallsbehållare bör 

om möjligt placeras insynsskyddat och under tak, i avvaktan på borttransport. 

 

F. För verksamheter där hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall uppkommer gäller att 

avfallsbehållare ska förvaras i lämpligt avfallsutrymme eller på lämplig förvaringsplats. 

 

G. För storhushåll, restaurang, livsmedelsrelaterade affärsrörelser eller andra näringsställen där 

ruttnande eller vått avfall uppstår kan krävas kylt avfallsutrymme. Denna bedömning görs av 

miljönämnden. 

 

H. Avfallsbehållarna ska placeras i markplan, lutningen bör vara högst 1:20 och får inte vara högre än 

1:12. 

 

I. Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbete ska utföras. Taggar, nycklar, 

portkoder och dylikt ska vid begäran om hämtning lämnas till den renhållaren anvisar och 

ändringar ska utan begäran meddelas renhållaren. Vid nybyggnation accepteras endast dörrar 

försedda med nyckelfria lås- och passersystem samt av renhållaren upphandlat ”en-nyckel-

system”. 

 

J. Vid om- och nybyggnationer ska avfallsutrymmet utformas i enlighet med anvisningarna i kapitel 

7, detta ska även eftersträvas för befintliga avfallutrymme. 

 

K. Strömbrytare, dörrar, handtag, lås, lock, med mera ska kunna manövreras från rullstol. 
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7.1 Dörr 

Det ska finnas en uppställningsanordning för dörren till avfallsutrymmet. Karminnermåttet måste vara 

i bredd minst 1,2 meter och i höjd minst 2 meter (se figur 3). Detta gäller dörr till avfallsutrymme eller 

dörr som behöver passeras in till avfallsutrymme. För containerhämtning ska karmmåttet vara minst 

2,4 meter och i höjd minst 2,1 meter. 

 

Tabell 1. Krav på mått för dörrar till avfallsutrymmen. 

Typ av dörr Fri bredd Fri höjd 

Dörr för kärlhämtning Minst 1,2 meter, Minst 2,0 meter 

Dörr för containerhämtning Minst 2,4 meter Minst 2,1 meter 

 

7.2 Rummet 

Avfallsutrymmet måste ha en höjd av minst 2,1 meter. Avfallsutrymme bör placeras i bottenvåning, 

helst med egen entré och nära uppställningsplats för hämtningsfordon. Samtliga fraktioner utom 

möjligen grovavfall bör finnas i samma avfallsutrymme. Alla ytor i rummet ska vara lätta att rengöra 

och tåla slitage. Avbärarlist på lämplig höjd rekommenderas. Ventilation ska finnas. Frånluftsflödet 

bör vara minst 5 liter per sekund och kvadratmeter golvyta. Frånluftsflödet bör i ett grovsoprum vara 

minst 0,35 liter per sekund och kvadratmeter golvyta. Golven ska vara halkfria.  

7.3 Kärlens placering 

Fri passage mellan kärl ska vara minst 1,5 meter och avståndet mellan kärlen minst 6 centimeter. Kärl 

med två hjul ska placeras så draghandtaget kan nås från gången. Kärl ska placeras så nära fordonets 

lastningsplats som möjligt. Plats för avfallsbehållare kan anordnas utomhus. Platsen utomhus bör vara 

inramad av staket eller liknande och vara skyddat från nederbörd med någon form av tak. 

Fastighetsägaren/boendeförening ansvarar för att endast de som har nyttjanderätt har tillträde till 

avfallsbehållare.  

 

7.4 Passage 

Passagen till ett avfallsutrymme måste vara minst 1,2 meter bred. Finns det en riktningsändring som är 

mer än 30 grader måste bredden vara minst 1,35 meter. 

 

7.5 Låsning och passersystem 

Lås ska vara utformade med en smäck så att renhållningsarbetarna och hyresgästerna bara behöver 

öppna dörrar, aldrig låsa dörrar. Dörrar måste gå att öppna utan nyckel inifrån. Vid nybyggnation eller 

ombyggnation accepteras endast dörrar försedda med nyckelfria lås- och passersystem samt av 

renhållaren upphandlat ”en-nyckel-system”. 
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7.6 Belysning 

Belysning ska finnas i avfallsutrymme. Belysningsstyrkan bör vara minst 100 lux. Ljuset i 

avfallsutrymmena bör styras av rörelsedetektor. Strömbrytare placeras på en höjd av 1,30 meter över 

golv. 

 

7.8 Yta utanför byggnaden för angöring 

Samma bredd som containerporten bör finnas för angöring av container. Längden på lastningsplatsen 

där container ska hämtas ska som schablon motsvara containerns längd (normalt 3,5 meter) plus en 

meter räknat från takskägget. Lastningsplatsen skall röjas från snö och hållas halkfri. Ytan får luta 

maximalt en procent. Sättsten rekommenderas som underlag. Detta ger inte upphov till sättningar och 

spår. 

 

7.9 Trösklar 

Trösklar ska förses med ramp på båda sidor. 

 

  

Figur 4 Exempel på avfallsutrymme för flerfamiljsfastigheter eller 
grupphusområden (Handbok för avfallsutrymme, Avfall Sverige) 
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4. Annat avfall än hushållsavfall 
I detta kapitel regleras avfall som inte är hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall. Se definition 1 

kapitlet 2 § punkt 3. Observera att många verksamheter även har avfall klassat som hushållsavfall. 

 

1 § Uppgiftsskyldighet 

Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än hushållsavfall ska vid 

begäran lämna de uppgifter om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs för 

kommunens renhållningsordning och avfallsplan. 

 

2 § Återanvändningsbart och återvinningsbart material 

Återanvändbart och återvinningsbart material bör sorteras ut vid källan och hållas skilt från annat 

avfall så att olika material kan tas om hand så att återanvändning eller återvinning främjas.  

 

3 § Rivningsavfall 

Rivningsavfall ska sorteras på sådant sätt att olika material kan tas om hand så återanvändning eller 

återvinning främjas. För utsortering och omhändertagande av farligt avfall finns särskilda 

bestämmelser. En rivningsplan ska godkännas av Miljö- och tillståndsnämnden enligt plan- och 

bygglagen (2010:900). Rivningsplanen ska redogöra för hur rivningsmaterialet kommer att hanteras. 

Kopia på rivningsplanen ska skickas av bygglovsenheten till miljöenheten.   

 

4 § Djurkadaver och annat animaliskt avfall 

I Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2006:84) och i Rådets förordning (1069/2009/EG) finns regler 

om hantering av animaliska biprodukter i syfte att förhindra spridning av smittämnen. Djurkadaver 

och annat animaliskt avfall ska hanteras enligt dessa föreskrifter. 

 

5 § Skärande, stickande och smittförande avfall 

Skärande/stickande avfall från veterinärverksamhet och från djurhållande gårdar där djurhälsovård 

utförs anses vara smittförande när de varit i kontakt med kroppsvätskor. Dessa ska förvaras i 

punktionssäkra behållare, till exempel kanylburk och hanteras som farligt avfall enligt 

avfallsförordningen (2011:927). 

 

Skärande/stickande avfall från akupunktur, tatuering och dylikt ska förvaras i punktionssäkra behållare 

(kanylburk). Detta avfall ska hanteras enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2005:1)  
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Stickande/skärande/smittförande avfall och smittförande avfall från sjukvården och liknande 

institutioner ska hanteras enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av 

smittförande avfall från hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:26). 

Tömningsintervall 

Smittförande samt stickande/skärande avfall hämtas minst en gång per år.  

 

6 § Farligt avfall 

Farligt avfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall och andra typer av farligt avfall. Farligt 

avfall får endast transporteras yrkesmässigt av den som har särskilt tillstånd. För transport av eget 

farligt avfall kan verksamhetsutövaren göra en anmälan till länsstyrelsen enligt 42 § 

avfallsförordningen (2011:927). 

 

Olja och slam 

Olja och slam uppsamlat i oljeavskiljare är farligt avfall. Även fast avfall från spolrännor kan räknas 

som farligt avfall. Tömningen ska ske så att petroleumföroreningar eller andra skadliga ämnen inte 

följer med flödet till efterföljande ledningssystem.   

 

Tömningsintervall 

Utöver ABVA gäller följande; oljeavskiljare, tvättanläggningar, uppsamlingsanordningar för färgslam 

och ridåvatten och liknande ska tömmas vid behov dock minst en gång per år. Fastighetsägaren är 

ansvarig för att tömning sker så ofta att avskiljarens funktion upprätthålls.  

Amalgamavskiljare ska inspekteras och tömmas vid behov dock minst en gång per år för att 

upprätthålla en god funktion. 

 

7 § Matavfall från verksamheter 

Matavfall från till exempel livsmedelsbutiker och livsmedelsindustrin ska sorteras ut och hållas skilt 

från annat avfall. 

 

Hämtningsintervall 

• För verksamheter där matavfall uppkommer ska hämtning av matavfall ske efter behov, dock 

minst en gång i veckan. 

• För verksamheter som använder matavfallstank gäller att tömning ska ske minst en gång var fjärde 

vecka och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion.  
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8 § Trädgårdsavfall från verksamheter 

Trädgårdsavfall från till exempel jordbruksföretag ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall och 

kan lämnas genom eget försorg på godkänd mottagningsanläggning. 
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5. Dispens 
I detta kapitel regleras vilka dispenser från renhållningsordningen som kan medges samt vem som ska 

besluta om dispenser. 

 

1 § Prövning av dispens 

Dispens enligt 5 kapitlet 1–8 §§ ska ansökas på särskild blankett. Ansökan om dispens från 

renhållningsordningens föreskrifter ska prövas av Miljö- och tillståndsnämnden om inget annat anges. 

Ansökan ska alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses samt en redogörelse för på 

vilket sätt avfallet avses omhändertas. Beviljade dispenser och beslut kan upphävas med omedelbar 

verkan om föreskrifterna inte följs. Dispensen upphör i samband med byte av fastighetsägare eller 

abonnemangsinnehavaren. Ansökan skickas till Miljö- och tillståndsnämnden minst trettio dagar före 

önskat startdatum.  

 

2 § Gemensamma behållare 

Fastighetsägare kan under förutsättning att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår 

medges rätt att använda gemensamma behållare för restavfall och matavfall. 

Gemensam behållare kan beviljas av Miljö- och tillståndsnämnden i högst fem år för fastigheter som 

är närliggande och där avfallet bedöms kunna rymmas i avsedd avfallsbehållare. Berörda 

fastighetsägare ska gemensamt fylla i den särskilda blanketten och skicka den till Miljö- och 

tillståndsnämnden minst trettio dagar före önskat startdatum.  

 

3 § Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam. 

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam för permanent- och fritidsboende medges 

fastighetsägaren. Detta om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period av 

för permanentboende minst sex månader och för fritidsboende minst tolv månader. 

Uppehåll kan beviljas för högst tre år i taget av Miljö- och tillståndsnämnden. Ansökan ska lämnas in 

skriftligen, av berörd fastighetsägare, på särskild blankett till Miljö- och tillståndsnämnden minst 

trettio dagar före önskat startdatum. Abonnemanget öppnas automatiskt efter uppehållstiden.  

 

4 § Förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall och slam 

Förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall till en gång var fjärde vecka, kan efter ansökan medges 

för en- och tvåfamiljsfastigheter om matavfallet hemkomposteras och under förutsättning att det kan 

ske utan olägenhet för människors hälsa eller miljön och att denna renhållningsordnings övriga 
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bestämmelser följs. Förlängt hämtningsintervall kan beviljas för högst fem år i taget av Miljö- och 

tillståndsnämnden. 

Förlängt tömningsintervall för slamavskiljare, minireningsverk eller sluten tank kan efter ansökan 

beviljas av Miljö- och tillståndsnämnden. För att få förlängt tömningsintervall krävs att anläggningen 

används så sparsamt att förlängt tömningsintervall inte menligt påverkar anläggningens funktion. 

Förlängt tömningsintervall får inte innebära någon fara för miljön och kan beviljas för högst fem år i 

taget. 

 

5 § Befrielse från hämtning av hushållsavfall och slam 

Befrielse från hämtning av hushållsavfall, fosforfälla, slam och toalettavfall kan efter ansökan medges 

av Miljö- och tillståndsnämnden. Detta under förutsättning att fastighetsägare eller 

nyttjanderättshavaren kan ta hand om avfallet på den egna fastigheten på ett sätt som inte orsakar 

olägenhet för människors hälsa, miljön eller strider mot 15 kapitlet 18 § i miljöbalken. Befrielsen ska 

sökas skriftligen och kan beviljas för längst tre år i taget. 

6 § Totalbefrielse från hämtning av allt hushållsavfall 

Befrielse från hämtning av allt hushållsavfall på en fastighet kan efter ansökan medges av Miljö- och 

tillståndsnämnden. Detta under förutsättning att fastigheten inte är i beboeligt skick (till exempel 

förfallna bostäder). Befrielse ska sökas skriftligen och kan beviljas för minst tre och som längst fem år 

i taget. 

 

7 § Avfallsutrymmenas utformning/transportväg 

Dispens angående avfallsutrymmenas utformning samt transportväg enligt denna renhållningsordning 

prövas av Miljö- och tillståndsnämnden. 

 

8 § Bilfria områden 

Dispens från att inte hämta avfall vid fastighet i bilfria områden prövas av Miljö- och 

tillståndsnämnden (3 kapitlet 6 §).  

 

9 § Dispens för matavfallskvarn 

Matavfallskvarnar kopplade till kommunala avloppsnätet är enligt gällande ABVA inte tillåtet utan 

huvudmannens (Ängelholms kommun genom Ängelholms reningsverk) skriftliga medgivande. 
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10 § Dispens för fettavskiljare 

Eventuella medgivanden till utsläpp av avloppsvatten som innehåller mer fett än 150 milligram per 

liter vatten ges av huvudmannen (Ängelholms kommun genom Ängelholms reningsverk) i enlighet 

med gällande ABVA. 

 

11 § Övriga dispenser 

Miljö- och tillståndsnämnden kan även i övrigt, om särskilda skäl föreligger, medge dispenser från 

denna renhållningsordning. Som särskilda skäl kan anses sådana åtgärder som främjar återanvändning 

eller återvinning och som inte innebär olägenhet för människors hälsa och/eller miljö. 
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6. Ikraftträdande och uppföljning 
I detta kapitel regleras när renhållningsordningen träder i kraft samt hur den ska följas upp. 

 

1 § Ikraftträdande 

Dessa föreskrifter träder i kraft 2020-01-01 då renhållningsordning Ängelholms kommun 2015-02-01 

upphör att gälla. Dispenser som har medgetts med stöd av tidigare renhållningsordningar gäller tills 

vidare eller till nytt beslut meddelas med stöd av dessa föreskrifter. 

 

2 § Omprövning 

Beviljade dispenser enligt 5 kapitlet 1–6 §§ samt 9-11 §§ i denna renhållningsordning kan omprövas 

av Miljö- och tillståndsnämnden om olägenhet för människors hälsa eller miljön konstateras eller om 

andra villkor för beviljad dispenser inte följs. Omprövning på kunds begäran när dispens utgått kräver 

ny ansökan. 

 

3 § Uppföljning av avfallsplanen 

Avfallsplanen ska följas upp årligen före utgången av april, av Ängelholms kommun och NSR. NSR 

sammankallar styrgruppen och projektgruppen vid olika tillfällen under året. Syftet är att gå igenom de 

genomförda aktiviteterna samt diskutera kommande aktiviteter för att öka möjligheten att kunna 

samverka över kommungränserna.  

Åtgärderna i planen lämnar utrymme för kommunerna inom regionen att själv besluta vilka aktiviteter 

som ska genomföras. I den årliga uppföljningen ska kommunerna och bolagen presentera specifika 

aktiviteter för det kommande året.  

Skriftlig rapport ska lämnas till Ängelholms kommun och NSR:s styrelse. En presentation av 

uppföljningen ska ske i kommunstyrelsen. År 2023 ska arbetet med att ta fram en ny avfallsplan 

påbörjas. 
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Bilaga 1: Sorteringsguide 
Lagstiftningsändringar, myndighetsbeslut eller administrativa ändringar kan ändras i denna bilaga utan 

särskilt beslut i kommunfullmäktige. 

 

Hushållsavfall 

Hushållsavfall innefattar allt det avfall som uppstår i ett hushåll, eller avfall som är jämförligt med 

avfall från hushåll och som uppkommer där människor vistas, till exempel i personalmatsalar, 

restauranger osv. Hushållsavfallet ska sorteras och materialen ska hållas skilda från varandra enligt 

nedan. 

 

Avfallsslag Exempel Hantering/Behandling Kommentar 

Matavfall Matberedningsavfall som 

till exempel potatisskal, 

lökskal, fruktrester, 

kaffesump, hushållspapper 

och vissna snittblommor. 

Överbliven mat och mat 

som blivit för gammal. 

Matavfall ska sorteras ut från restavfallet. 

Hämtas sorterat enligt abonnemang eller 

komposteras. Matavfall genomgår 

biologisk behandling för utvinning av 

biogas och biogödsel. Matavfall ska 

emballeras i påsar godkända och enligt den 

europeiska standarden EN 13432 eller den 

svenska motsvarigheten SS 13432 

Efter anmälan till 

ansvarig 

tillsynsmyndighet 

kan matavfall 

komposteras på den 

egna fastigheten. 

Förpackningar och 

tidningar 

Förpackningar av metall, 

ofärgat och färgat glas, 

Hämtas sorterat enligt abonnemang eller 

lämnas på återvinningsstation eller NSR:s 

återvinningscentraler. Förpackningar och 

Detta avfall omfattas 

av producentansvaret. 

Figur 5 Arbetsflöde under planens period för projektgrupp och styrgrupp 
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papper, mjuk- och 

hårdplast samt tidningar. 

tidningar materialåtervinns och blir nya 

produkter. Förpackningar inom det 

svenska pantsystemet kan lämnas till 

godkänt pantsystem i butiker eller på 

återvinningscentraler. 

 

Restavfall Allt avfall som blir kvar 

efter källsortering. Till 

exempel keramik, aska, 

porslin, plast- och 

trädetaljer, ej 

förpackningar. 

Hämtas sorterat enligt abonnemang. 

Restavfall förbränns och blir värme och 

energi.  

Material som inte är 

förpackningar kan 

däremot sorteras på 

en 

återvinningscentral.  

Återvinningsbart 

grovavfall 

Skrot, kyl/ frys, möbler, 

sanitetsporslin och 

elektronikskrot. 

Hämtas vid fastigheten efter beställning 

eller lämnas på NSR:s återvinnings-

centraler. Hela produkter går till åter-

användning, i andra hand separeras 

materialen och går till materialåtervinning. 

På återvinnings-

centralerna går helt 

material att lämna för 

återanvändning på 

Återbruket. 

Icke 

återvinningsbart 

grovavfall 

Avfall som är för stort för 

att få plats i 

restavfallsbehållare och 

som inte går att återvinna, 

till exempel mattor och 

madrasser 

Hämtas vid fastigheten efter beställning 

eller lämnas på NSR:s 

återvinningscentraler. Går till förbränning 

för att bli värme och energi. 

 

 

Textilier Gardiner, kläder och tyg Textilier bör i första hand lämnas till 

återanvändning. På återvinningscentralen 

kan man lämna både hela och trasiga 

textilier till återanvändning och 

återvinning. Textilier som sorterats i 

restavfallet går till förbränning.  

Textilier som kan 

återanvändas kan 

lämnar till tex 

second-hand aktör. 

Trädgårdsavfall Ris, grenar, löv, mossa etc. 

Ej sten och grus 

Hämtas sorterat vid fastighet eller lämnas 

på NSR:s återvinningscentraler. 

Trädgårdsavfall komposteras och blir till 

jord eller flisas och går till 

energiåtervinning. I framtiden kommer en 

andel att omvandlas till biokol.  

Trädgårdsavfall kan 

komposteras hemma 

utan anmälan till 

ansvarig 

tillsynsmyndighet. 

Batterier Alla sorters batterier, under 

3 kilogram. Batterier över 

3 kilogram som till 

exempel bilbatterier ska 

hanteras som farligt avfall. 

Lämnas på av producenten anvisad plats 

eller på NSR:s återvinningsanläggningar. 

Batterier tas om hand av olika mottagare 

för att separera ämnen för återvinning.  

 

Batterier innehåller 

skadliga ämnen och 

ska tas omhand på ett 

miljöriktigt sätt 

eftersom de utgör ett 

farligt avfall 
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Farligt avfall Färg, lösningsmedel, 

bekämpningsmedel, lim, 

oljor, fotokemikalier, 

batterier bilbatterier, 

termometrar och annat som 

innehåller kvicksilver. 

Farligt avfall kan lämnas på NSR:s 

återvinningscentraler eller i miljöbodar för 

hushållen. Avfallet sorteras och separeras i 

den mån det går och återvinns hos olika 

mottagare. Mycket av innehållen bränns i 

special-ugnar för att bli energi. 

Emballagen återanvänds eller återvinns. 

 

Farligt avfall är direkt 

skadligt för både 

människor, djur och 

växter, varför det är 

viktigt att allt farligt 

avfall tas omhand på 

ett hälso- och 

miljöriktigt sätt.  

 

Elektriska och 

elektroniska 

produkter 

Allt med sladd eller batteri 

samt glödlampor, 

lågenergilampor samt 

lysrör.  

Elektronik lämnas på av producenten 

anvisad plats. Elektronik kan lämnas på 

NSR:s återvinningscentraler. 

Småelektronik kan lämnas i 

insamlingsskåpet Samlaren eller i 

miljöbodar för hushållen. Stort 

elektronikavfall kan hämtas som 

grovavfall. Elektroniska produkter tas 

omhand av olika mottagare för att separera 

ämnen för återvinning. 

Detta avfallsslag kan 

även klassas som 

farligt avfall i de fall 

det innehåller farliga 

komponenter. 

Läkemedelsavfall 

och kasserade 

kanyler 

Stickande/skärande/smittfö

rande avfall och 

läkemedelsrester som 

alstras i hemmet  

Lämnas på apotek i godkänd behållare som 

tillhandahålls av apoteken. 

Läkemedelsrester lämnas på apotek i 

genomskinlig påse. 

Detta avfallsslag ska 

tas omhand på ett 

miljöriktigt sätt 

eftersom det utgör ett 

farligt avfall. 

Fettslam från 

fettavskiljare 

Fett från restauranger och 

storköks fettavskiljare. 

Slamsugs av renhållarens upphandlade 

entreprenör. 

 

Fettavfall Matfett och frityroljor från 

restauranger, gatukök och 

storkök. 

Matfett och frityroljor från 

privata hushåll  

Hämtas i fettunnor tillhandahållna av 

renhållaren.  

 

 

Avsvalnat fett hälls i lämplig behållare och 

läggs i restavfallet. Små mängder matfett 

kan torkas med hushållspapper och slängas 

som matavfall. 

Matfett som hälls i 

avloppet kan täppa 

till och orsaka stopp. 

 

Återbruk Hela prylar och textilier. Våra samarbetspartners tar omhand för 

återanvändning.  
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Annat avfall än hushållsavfall 

Avfall från industri och annan verksamhet som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall ska på 

grund av återanvändnings- och återvinningsskäl samt hälso- och miljöskäl sorteras och hållas skilt 

enligt nedan. Avfall får inte komprimeras före sortering. 

 

Avfallsslag Exempel Hantering Kommentar 

Restavfall Avfall som blir över efter 

källsortering.  

Hämtas av godkänd 

transportör. 

Restavfall får inte 

komprimeras före 

sortering.  

Blandat avfall kan 

inte i efterhand 

sorteras om det 

komprimerats. 

Bygg- och 

rivningsavfall 

Tegel, takpannor, betong, 

dörrar, fönster, beslag, trä 

med mera.  Vid asbestavfall 

ta kontakt med 

avfallsanläggningen. Får 

endast hämtas, av godkänd 

transportör. 

Osorterat bygg- och 

rivningsavfall får 

inte komprimeras. 

Rivningslov 

och/eller 

rivningsanmälan 

krävs i normala fall 

från kommunen. 

Farligt avfall Färg, lösningsmedel, 

bekämpningsmedel, lim, 

oljor, fotokemikalier, 

termometrar och annat som 

innehåller kvicksilver, 

impregnerat trä, batterier, 

värmepumpar och 

kylanläggningar med mera.  

Hämtas av 

transportör med 

tillstånd att 

transportera farligt 

avfall. 

Farligt avfall är 

direkt skadligt för 

både människor, djur 

och växter, varför 

det är viktigt att allt 

farligt avfall tas 

omhand på ett hälso- 

och miljöriktigt sätt. 

Elektriska och 

elektroniska 

produkter 

Datorer, kopiatorer, 

uppladdningsbara apparater, 

TV, radio och ljuskällor till 

exempel lysrör, 

lågenergilampor och 

glödlampor. Observera att 

detta avfallsslag även klassas 

som farligt avfall i de fall det 

innehåller farliga 

komponenter. 

Hämtas av godkänd 

entreprenör. 

Elektriska och 

elektroniska 

produkter 

demonteras och 

komponenter med 

farligt innehåll tas 

bort. 

Förpackningar och 

returpapper 

Wellpapp, kontorspapper, 

tidningar, förpackningar av 

papper, metall, ofärgat och 

Lämnas enligt 

producenternas 

anvisningar i de 

insamlingssystem 

Många entreprenörer 

hämtar 

förpackningar och 
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färgat glas, mjuk- och 

hårdplast. 

som producenterna 

tillhandahåller. 

tidningar för 

återvinning. 

Övrigt 

återvinningsbart 

material 

Trä (rent), metallskrot, 

betong, asfalt, 

trädgårdsavfall. 

Hämtas av 

entreprenör i 

separata containrar 

eller lämnas på 

avfalls- eller 

återvinnings-

anläggning. 

Många entreprenörer 

hämtar källsorterat 

material för 

återvinning. 

Stickande/skärande 

smittförande avfall 

Stickande/skärande/smitt-

förande avfall som alstras hos 

veterinärer, akupunktörer, 

tatuerare, sjukvården och dyl. 

Hämtas av godkänd 

entreprenör som har 

tillstånd att 

transportera farligt 

avfall och farligt 

gods. 

Detta avfallsslag ska 

tas omhand på ett 

miljöriktigt sätt 

eftersom det utgör 

ett farligt avfall. 

Matavfall Matavfall från produktion 

eller grossistverksamhet. 

Matavfall ska 

sorteras ut från 

övrigt avfall. 

 

Träpallar Engångspallar, träpallar med 

måtten 1200x800. 

Återvinns av 

entreprenör.  

Pallar med övriga 

mått sorteras som 

trä.  

 

 

 

Bilaga 2: Avfallsplan 2024 (externt 

dokument) 
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Sammanfattning

Detta är en avfallsplan för kommunerna 
Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp 
och Ängelholm. Syftet med den här regionala 
avfallsplanen är att tillsammans över kom-
mungränser verka för att minska avfallets 
mängd och farlighet samt styra kommuner-
nas avfallshantering i riktning mot ett håll-
bart samhälle och en cirkulär ekonomi. 

Alla kommuner måste enligt 15 kapitlet. 
miljöbalken ta fram en renhållningsordning 
med en tillhörande avfallsplan. Avfallsplanen 
ska innehålla mål och åtgärder för att minska 
 avfallets mängd och farlighet. Avfallsplanen 
har tagits fram i ett samarbete mellan kom-
munerna och Nordvästra Skånes Renhåll-
nings AB (NSR AB) under 2018.

Renhållningsordningen tillsammans med 
avfallsplanen är det styrande dokumentet 
för avfallshantering, och hur utvecklingsar-
betet med avfall ska drivas i regionen. Pla-
nen berör alla som bor eller verkar i dessa 
kommuner – det vill säga både kommunala 
förvaltningar, kommunala bolag, företag och 
kommunernas medborgare. 

Tillsammans kan regionen bidra till en hållbar 
avfallshantering genom att skapa beteende-
förändringar som förebygger resursslöseri 
och det avfall som uppstår ska ses som en 
resurs för att skapa ett cirkulärt samhälle. 

Avfallsplanen har fyra målområden som 
anger hur regionen ska se på avfall och 
ange riktningen för hur vi kan bidra till ett 
 resurseffektivt samhälle till 2024:

1. Förebygga resursslöseri

2. Avfall som en resurs

3. Förebygga och begränsa nedskräpning

4. Människa och miljö i fokus 

Sex avfallsslag har identifierats som  
prioriterade i regionen. Dessa är: 

 ● Matavfall

 ● Plastavfall

 ● Grovavfall

 ● Textilavfall

 ● Externslam

 ● Schaktmassor
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1. Syfte
Syftet med en regional avfallsplan är att tillsammans över 
kommungränser verka för att minska avfallets mängd och 
farlighet samt styra kommunernas avfallshantering i riktning 
mot ett hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi. 

2. Beskrivning av regionen
I nordvästra Skåne ligger kommunerna Bjuv, Båstad, 

Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Regionen 
är till ytan 1 347 kvadratkilometer och hade 257 336 invå-
nare vid års skiftet 2017/2018. Den ligger längs kusten och 
en bit in i landet, mitt i Öresundsregionen.

Ett samarbete sker i regionen via Familjen Helsing-
borg där 11 kommuner samarbetar för tillväxt, effektivitet 
och utveckling av kommunerna. Visionen för Familjen 
Helsingborg är att till 2020 upplevas som en samman-
hängande stad och vara en av norra Europas mest kreativa 
och inkluderande regioner.

Avfallsorganisationen
Avfallsfrågor berör alla i samhället. Det är olika aktörer 
som ansvarar för olika delar av avfallshanteringen.

Kommunen och dess förvaltningar har en grundläg-
gande roll i avfallshanteringssystemet. Enligt miljöbalken 
har kommunen renhållningsskyldighet och tillsynsansvaret, 
och ska se till att hushållsavfallet tas om hand. Renhåll-
ningsordningen beskriver hur detta ska gå till. Det är 
respektive kommunfullmäktige som fastställer avfallstaxa 
och renhållningsordningen samt vem som är renhållare i 
kommunen. Respektive kommun är tillsynsmyndighet för 
avfallshanteringen. 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) är ett 
kommunalt bolag som ägs av kommunerna Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Kommu-
nerna har beslutat att överlämna kommunens skyldigheter 
på avfallsområdet enligt miljöbalken till NSR. NSR ansva-
rar för och driver arbetet med planering, genomförande, 
uppföljning och utveckling av dessa tjänster. Insamling 
sker både i egen regi och med upphandlade entreprenörer 
på uppdrag av NSR. NSR ansvarar för att ta fram förslag 
till renhållningsordning med tillhörande avfallsplan och 
förslag till avfallstaxa som sedan ska antas i respektive 
kommunfullmäktige. 

För samarbetet mellan NSR och kommunerna finns 
ett konsortialavtal från 1984. Ett nytt aktieägaravtal är på 
väg att tas fram som ska ersätta konsortialavtalet. 

Producenter av förpackningar, returpapper, elektroniska 
produkter, batterier, bilar och däck ansvarar för insamling 
och omhändertagande av dessa produkter. Insamling sker 
genom fastighetsnära insamling, återvinningsstationer eller 
återvinningscentraler.

Verksamhetsutövare ansvarar för att avfall som inte är 
hushållsavfall eller faller under producentansvar hanteras 
på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Cirkulär ekonomi

En cirkulär ekonomi bygger på  
att återanvända, laga och att 

betrakta avfall som en resurs. En 
cirkulär ekonomi strävar efter 

 produkter som är allt mer hållbara, 
allt mer återvinningsbara och där 
icke förnybara material över tid 

ersätts med förnybara. 
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3. Perspektiv  
på avfallshanteringen

Ur ett miljöperspektiv har Sverige ett av världens bästa 
avfallshanteringssystem med låg andel deponering och hög 
andel energi- och materialåtervinning. Om man däremot 
tittar på avfallshanteringen ur ett individperspektiv så är 
vi långt ifrån bäst. Vår höga materiella levnadsstandard 
medför en stor mängd avfall per person vilket innebär en 
betydande klimatpåverkan. Ur miljösynpunkt är det bästa 
avfallet det som aldrig uppstår eftersom det innebär att 
naturens resurser sparas. 

Ett perspektiv som lätt glöms bort är det avfall som 
uppstår i produktionsledet när man tittar på avfallet ur ett 
livscykelperspektiv. Man skulle kunna uttrycka det som att 
det avfall vi ser bara är toppen på isberget. Avfall uppstår 
till exempel när råmaterial tas ut från naturen, i förädlings-
processer och även koldioxidutsläppen från transporter 
och produktion är ett avfall. Den totala miljöpåverkan är 
större än bara avfallet i sin vikt när det tas omhand.

Både medvetet och omedvetet köps varor som är 
producerade i andra länder men som säljs i Sverige. Även 
produkter som är köpta i andra länder blir avfall i Sverige 
men ingår inte i statistiken för det importerade avfallet. 
Globaliseringen gör det svårt att sätta systemgränser för 
att mäta miljöpåverkan eftersom materialflödena inte sker 
inom slutna gränser.

Prioriterade områden
I Sverige är vi duktiga på sortering och återvinning men 
mycket finns fortfarande kvar att göra. Följande områden 
har identifierats i behov av en högre prioritet: 

 ● Matavfall 
 ● Plastavfall
 ● Grovavfall
 ● Textilavfall

 ● Externslam
 ● Schaktmassor

Dessa områden behöver extra insatser inom NSR-regi-
onen då det finns brister i insamlings- eller behandlings-
ledet men också i återvinningsledet. Genom prioritering 
av åtgärder inom dessa områden kan regionen minska 
avfallsmängderna och dess farlighet, samtidigt som vi kan 
bidra till att målen uppfylls både nationellt och globalt. 
Det är viktigt att se ett helhetsperspektiv ur miljösyn-
punkt. 

Matavfall

Matavfall består dels av oundvikligt matavfall, det som upp-
står som en restprodukt av de livsmedel vi behandlar – till 
exempel potatisskal, kaffesump eller fruktskal. Vidare finns 
också onödigt matavfall, som är det matavfall som slängs i 
onödan – till exempel mat som blivit för gammal eller mat 
som slängs för vi inte orkat äta upp, det vill säga livsmedel 
som hade kunnat konsumerats om det hanterats annorlun-
da. 
Produktion av livsmedel är en resurskrävande process. 
Livsmedelshanteringen bidrar till runt hälften av den 
totala övergödningen samt 20–25 procent av Sveriges 
totala klimatpåverkan.1 Det är alltså bra att minimera mat-
avfallsmängderna för att minska på resursslöseriet. Detta 
görs framförallt genom att minska det onödiga matavfallet 
(matsvinnet) samt att bli bättre på att sortera ut matav-
fall från restavfallet, så att allt matavfall som uppstår tas 
omhand på bästa sätt genom rötning och kan bli energi 
och biogödsel. 

Livsmedelsverket har under 2018 tagit fram en hand-
lingsplan för matsvinn med åtgärdsförslag inom nio områ-

1 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8811-8.pdf?pid=22466
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den. Livsmedelsverket menar att det globala matsvinnet 
är den tredje största orsaken till utsläpp av växthusgaser 
och för att lyckas uppnå det globala hållbarhetsmålet för 
matsvinn måste fler göra mer.2 

I Agenda 2030 har FN satt upp mål för matavfall där 
matsvinnet ska halveras i butik- och konsumentledet och 
minska i andra led till 2030.3 

Även regeringen har satt upp mål kring matavfallet 
där minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, 
butiker och restauranger ska sorteras ut och minst 40 
procent av matavfallet ska behandlas så även energi tas 
tillvara till 2020.4  

Plastavfall

Plast är ett slitstarkt material som kan användas inom 
många olika användningsområden – allt från förpackningar 
och kläder till leksaker, elprodukter och fordon. I vissa 
led kan plast bidra till en förbättrad miljöpåverkan, till 
exempel genom att minska svinn av livsmedelsprodukter 
och genom energibesparingar på grund av den låga vik-
ten. Trots dess fantastiska egenskaper finns flera utma-
ningar med plast; den består till stor del av fossil råvara, 
förpackningars sammansättning försvårar återvinning, 
den bidrar till nedskräpning på land och i hav då det inte 
bryts ner utan fragmenteras samt att plast kan innehålla 
 hälsoskadliga tillsatsämnen.
Livsmedel kräver förpackningar med sammansättningar 
som skyddar livsmedlet samt underlättar för transport. 
De många kraven har bidragit till att förpackningarna 
fått  alltmer komplexa strukturer som gör dem desto 

svårare att materialåtervinna. Plast-
produkter som hamnar på 

fel plats – i naturen och i 
våra hav – bildar läckage 

av  kemikalier och 
när plasten slits ner 
bildas mikroplaster. 
Plastförpackningar, 
cigarettfimpar och 
sugrör är några av 

de största källorna till 
nedskräpning och alla 

innehåller plast. Att orga-
nismer får i sig mikroplaster 

som sprider sig upp i näringskedjan 
är ett faktum, men det råder stor osäkerhet kring hur och   
i vilken utsträckning som människor och djurliv påverkas 
av detta. Detta innebär att krafttag tagits framförallt mot 
engångsartiklar i plast. På EU-nivå arbetar man med att 
ta fram ett förbud mot plastartiklar för engångsbruk för 
att minska påverkan på naturen. Det finns också en stor 
andel produkter som består av plast men som inte är 
en förpackning – blöjor, tandborstar och utemöbler är 

några exempel. Idag går dessa produkter till energiåtervin-
ning och därmed bidrar till större miljöpåverkan än om 
produkterna istället hade materialåtervunnits.  
Plast utvinns traditionellt sett från råolja, en icke förnybar 
resurs. Fyra procent av världens oljekonsumtion används 
idag vid plasttillverkning och ungefär lika mycket används 
som energikälla vid tillverkningsprocessen.5 Som alternativ 
finns biobaserad plast som istället är baserat på en förny-
bar råvara, till exempel majsstärkelse eller tallolja. Bioned-
brytbar plast är en plast som kan 
vara baserad på biobaserad 
eller fossilbaserad råvara, 
men har nedbrytbara 
egenskaper vid industri-
ell kompostering. 
För en bättre hantering 
av plast i framtiden 
måste plasten bli mer 
cirkulär så att den kan 
 återvinnas många gånger. 
Vi  behöver också  förebygga 
konsumtion av  
onödig plast och  främja produkter 
tillverkade av återvunnen samt biobaserad plastråvara. 

Grovavfall 

15 procent av den totala mängden hushållsavfall  i 
regionen är grovavfall. Till grovavfall tillhör flera olika 
avfallsfraktioner som är för tunga eller skrymmande för 
att det ska vara lämpligt att samla in det i de ordinarie av-
fallskärlen, till exempel möbler, leksaker och barnvagnar. 
Mycket av det grovavfall som samlas in eller lämnas på 
återvinningscentralen är fullt fungerande och hade kunnat 
gå till återbruk istället och det som inte kan gå till återbruk 
ska gå till materialåtervinning.Ökad konsumtion bidrar till 
ökade grovavfallmängder. Enligt Konsumtionsrapporten 
2017 ökade konsumtionen av möbler, hushållsartiklar och 
underhåll med 44 procent mellan 2006 och 2016. Un-
der samma period ökade utländsk konsumtion med 67 
procent. Utländsk konsumtion inkluderar allt som svenska 
hushåll köper i utlandet eller köper på nätet via utländska 
sajter. Priserna 2016 var i snitt 2,2 procent lägre än 2006.6  

Enligt Avfall Sverige består en stor del av avfallsökning-
en av grovavfall som går till energiåtervinning. Detta är en 
trend som måste brytas för att uppnå en cirkulär ekonomi.7

Mikroplast

 Mikroplaster är ett 
samlingsnamn för plast-
partiklar som är mindre 

än 5 millimeter. 

Onödig plast

Onödig plast är den plast 
som inte behövs, inte fyller 
en nyttig funktion eller när 
det finns ett miljövänligare 
alternativ. Detta kan vara 

sugrör, ballongpinnar, tops 
eller engångsartiklar.

”4 % av världens olje- 
konsumtion används idag 

vid plasttillverkning”

2 https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/miljo/matsvinn/fler-gor-mer-handlingsplan-for-minskat-matsvinn_20180618.pdf 
3 https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Matavfall-minska-svinnet
4 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Etappmal
6 https://www.gu.se/forskning/publikation/?publicationId=261124
7 https://www.avfallsverige.se/aktuellt/nyhetsarkiv/artikel/hogkonjunktur-ger-okande-avfallsmangder/
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”Konsumtionen av  
möbler, hushållsartiklar och 

underhåll ökade med 44 % 
mellan år 2006 och 2016”

5 https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rapporter/Plastrapporten.pdf
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Det är därmed viktigt att hitta en långsiktig lösning för att 
ta tillvara de näringsämnen som finns i slammet utan att 
förorena miljön. 

Regeringen har fattat ett beslut om en ny slamutred-
ning som föreslår förbud mot spridning av avloppsslam på 
åkrarna och krav på återvinning av fosfor.12

Schaktmassor

Med schaktmassor avses massor som består av jord eller 
annat material som lossgjorts genom schaktning samt 
blandade fraktioner av inert material så som betong,  
klinker, porslin och tegel. 13 

År 2016 uppkom och behandlades stora mängder 
bygg- och rivningsavfall i Sverige (10,4 miljoner ton, att 
jämföra med 4,4 miljoner ton hushållsavfall). Sammanlagt 
uppstod ca 5,1 miljoner ton jordschaktmassor som avfall i 
samband med anläggningsarbeten. De största mängderna 
bygg- och rivningsavfall behandlades 2016 genom använd-
ning som konstruktionsmaterial  
(4,5 miljoner ton) och energiåtervinning (1,1 miljoner 
ton).14

De schaktmassor som kommer in till återvinningsan-
läggningar idag används i stor utsträck-
ning som konstruktionsmaterial 
för att sluttäcka deponier. 
Efterhand som deponier 
sluttäcks kommer behovet 
att minska och inom 3–5 år 
finns inte längre behov av 
jord som sluttäckningsmate-
rial i nordvästra Skåne. 

De grus och sandtäkter 
som finns i regionen är belägna 
långt från de största tätorterna. 
Det finns därför flera miljövinster med 
att öka mängden återvinning, behandla schaktmassor samt 
implementera platsspecifika bedömningar och alternativa 
saneringsmetoder för att hålla nere mängden förorenad 
jord som behöver deponeras.

Ägarna har genom aktieägaravtalet gett NSR i uppdrag 
att tillhandahålla tjänster som avser hantering av förorena-
de schaktmassor.

Textilavfall

I Sverige konsumerar vi cirka 15 kilo textilier per person 
och år. Av dessa slängs ungefär hälften och endast tre 
kilo går till återanvändning.8 Textilier bidrar med miljöpå-
verkan i form av kemikalier och en stor andel vattenför-
brukning. Många textiler innehåller plast och vid tvättning 
frigörs mikroplaster. För att förebygga textilavfall och där-
igenom minska miljöpåverkan från hanteringen av textilier 
krävs förändrade konsumtions- och produktionsmönster. 
Tekniken för materialåtervinning av textilier är idag dyr 
och görs därför i väldigt liten utsträckning. Det bästa är 
alltså att förebygga onödig textilkonsumtion, använda 
textilierna så länge som möjligt och att de sedan återvinns 
i större utsträckning än idag. 

För att förebygga textilavfall krävs en beteendeför-
ändring. En hållbar konsumtion av textilier innebär att 
vi måste konsumera mindre och konsumera textilier av 
högre kvalitet som håller länge. Branschen bör också ta ett 
större ansvar för att producera mer hållbara och återvin-
ningsbara kläder och textilier.

Naturvårdsverket har på uppdrag från regeringen tagit 
fram ett förslag för hur hanteringen av textilier kan göras 
mer hållbar och föreslår ett nytt lagkrav på utsortering av 
textiler.9 

Externslam

Med externslam menas avloppsslam från trekammarbrun-
nar och andra små avloppsanläggningar som många på 
landsbygden har. Externslam är det slam som avfallshan-
teringen har ansvar för och klassas som ett hushållsavfall. 
Externslam lämnas idag till reningsverk och hanteras till-
sammans med övrigt avloppsvatten. Det reningsverksslam 
som uppkommer efter behandling i reningsverket ansvarar 
vatten- och avloppssektorn för. I Sverige omhändertas 
nästan 1 miljon ton slam varje år vilket motsvarar cirka 
70 kilo per person10.  
LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) har i omgångar avrått 
bönder från att använda reningsverksslam på  åkrarna. 
Även om reningsverksslam innehåller det nödvändiga 
näringsämnet fosfor, som det råder brist på, kan det även 
innehålla andra slags ämnen som inte bör hamna på åk-
rarna. Det har bland annat handlat om tungmetaller som 
kadmium, bromerade flamskyddsmedel samt rester från 
läkemedel, färger, rengöringsmedel och mikroplaster.11 

8 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6654-3.pdf?pid=14439 
9 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Arkiv/Redovisade-2014/Hantering-av-textilier/
10 https://www.nsva.se/var-verksamhet/spillvatten/slam--en-del-av-kretsloppet/ 
11 http://www.sverigesnatur.org/aktuellt/slam-kan-forsvinna-fran-akrarna/ 
12https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/07/utredning-ska-foresla-forbud-mot-spridning-av-avloppsslam-pa-akrar-och-krav-pa-atervinning-av-fosfor/
13 http://www.rikstermbanken.se/visaTermpost.html?id=273115
14 https://www.scb.se/contentassets/842cdb4c880247b28fad6fef853a0526/mi0305_2016a01_br_misambr1801.pdf

Deponering

Behandlingsmetoden  
där avfall läggs på hög  

kallas deponering. 
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4. Lagstiftning och mål
Ett flertal lagar berör avfallsområdet både internationellt och nationellt. Övergripande gäller 
FN:s globala mål för hållbar utveckling samt EU:s avfallsdirektiv som implementerades 2011 
i svensk lagstiftning genom förändringar i miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927). 
I miljölagstiftningen finns det reglerat att alla kommuner i Sverige ska ta fram en kommunal 
avfallsplan som antas av kommunfullmäktige i respektive kommun. Innehållet i avfallsplanen 
regleras genom Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:2). 

Enligt 15 kapitel i miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927) ska den kommunala 
 avfallsplanen bland annat innehålla mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och 
 farlighet. Målen syftar också till att kommunen ska sträva uppåt i EU:s avfallshierarki.

Globala mål – Agenda 2030
Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer 
 Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer 17 
globala mål för hållbar utveckling. De globala målen har i 
sin tur 169 delmål och 230 indikatorer. Målen syftar till att 
fram till år 2030 ska vi avskaffa extrem fattigdom, minska 
ojämlikheter och orättvisor i världen och lösa klimatkrisen. 
För att de globala målen ska bli verklighet måste alla delar 
av samhället – organisationer, näringsliv, offentlig sektor, 
forskare och enskilda individer – inkluderas. Regeringen 
har utsett Agenda 2030-delegationen att ansvara för det 
svenska arbetet med hållbarhetsmålen. 

Av de 17 globala målen berörs avfallshanteringen främst 
av åtta hållbarhetsmål med tillhörande delmål. Hur dessa 
beaktas i denna plan beskrivs i tabell 1. 

EU direktiv och mål
Inom EU gäller avfallsdirektivet (2008/98/EG) som en 
rättslig ram för avfallshanteringen i Europa. Direktivet har 
utformats för att minska mängden avfall och öka återvin-
ningen av för det avfall som uppstår. Detta för att minska 

miljöpåverkan från avfallshanteringen och effektivisera 
utnyttjandet av resurser. Direktivet innehåller en avfalls-
hierarki med styrande bestämmelser, en beskrivning av 
avfallshantering och tillstånd, planering kring avfallshan-
tering samt administrativa krav kring rapportering.

Direktivet anger att avfallspolitiken bör ha som mål 
att minska resursanvändningen och lyfter fram hur viktigt 
det är att praktiskt tillämpa avfallshierarkin (figur 1). 
Prioriterings ordningen i avfallshierarkin innebär att man 
helst ska förebygga avfall, i andra hand återanvända det, 
i tredje hand materialåtervinna det och så vidare. Ord-
ningen gäller under förutsättning att det är miljömässigt 
motiverat och ekonomiskt rimligt. Regler och styrmedel 
ska utarbetas av medlemsländer för att styra avfallshan-
teringen i denna riktning. 

Förebyggande i första hand 

Generellt gäller alltså att hushållandet med resurser ökar 
ju högre upp i hierarkin man kommer. Enligt direktivets 
hierarki ska avfall i första hand förebyggas och i sista hand 
ska det läggas på deponi. Det finns dessutom ett krav på 
nationella program för förebyggande av avfall, vilket är ett 
sätt att ytterligare ge kraft åt avfallshierarkins prioriterings-
ordning. 

För att klättra i avfallshierarkin belyser direktivet vik-
ten av att utveckla styrmedel som leder till att uttaget av 
nya råvaror minskar, eftersom minskad nyproduktion ger 
störst miljövinst. Styrmedlen bör fokusera på de avfalls-
strömmar som har potential att ge stora miljövinster. 
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Figur 1. EU:s avfallshierarki visar i vilken prioritetsordning avfall ska hanteras (Källa: Avfall Sverige).

DEPONERA

ENERGI-
ÅTERVINNA

MATERIAL-
ÅTERVINNA

ÅTERANVÄNDA

FÖREBYGGA

EU:s paket för cirkulär ekonomi

För att underlätta övergången till en mer cirkulär ekonomi 
har kommissionen tagit fram ett paket för cirkulär ekonomi. 
Det syftar till att fokusera på de frågor där åtgärder på 
EU-nivå ger ett verkligt mervärde och kan åstadkomma 
konkreta förändringar. 

Paketet innehåller reviderade lagstiftningsförslag om 
avfall samt en övergripande handlingsplan. Handlings-
planen för den cirkulära ekonomin fastställer åtgärder för 
att sluta kretsloppet och hanterar alla faser i en produkts 
livscykel: från konsumtion och produktion till avfallshan-
tering och marknaden för returråvaror. Handlingsplanen 
innehåller också ett antal åtgärder inriktade på marknads-
hinder inom särskilda sektorer eller materialflöden, såsom 
plast, livsmedelsavfall, råvaror av avgörande betydelse, 
bygg- och rivningsbranschen, biomassa och biobaserade 
produkter samt övergripande åtgärder på områden som 
innovation och investeringar. Se figur 2.

EU:s plaststrategi

EU:s plaststrategi presenterades i januari 2018 som en del 
av EU:s paket för cirkulär ekonomi. Strategin innehåller 
mål för alla plastprodukter med mål som berör både fram-
ställning av produkterna samt återvinning när plasten blivit 
ett avfall. Plaststrategin belyser alla aktörers deltagande, 
både offentliga och privata för att nå omställningen till en 
mer cirkulär plastanvändning. 

Plaststrategin presenterar framförallt följande:

 ● Till år 2030 återvinns mer än hälften  
av allt plastavfall.

 ● Till år 2030 är alla plastförpackningar  
återanvändbara eller återvinningsbara. 

 ● Till år 2030 har sorterings- och återvinnings- 
kapaciteten fyrdubblats sedan 2015.

 ● Till 2030 har efterfrågan på återvunnet  
material fyrdubblats.

 ● Åtgärder ska riktas mot engångsprodukter  
och fiskeredskap. 
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RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

Hållbarhetsmål Delmål Betydelse i regionen

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjuk-
domsfall till följd av skadliga kemikalier samt föroreningar 
och kontaminering av luft, vatten och mark.

6.3 Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska 
föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av 
farliga kemikalier och material, halvera andelen obehand-
lat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en 
säker återanvändning globalt.

Hållbar hantering av avfall.

En strävan mot ökad 
 återanvändning och återvinning. 

De globala målens betydelse för 
avfallshanteringen i regionen

TILLVERKNING

DISTRUBITIONINSAMLING

MATERIAL- 
ÅTERVINNING

ANVÄNDNING  
& ÅTER- 

ANVÄNDNING

DESIGNRÅMATERIAL

ENERGI

NEDSKRÄPNING

Figur 2. Modell över cirkulär ekonomi ur ett avfallsperspektiv. Det bästa är att materialet cirkulerar så länge som möjligt i systemet. Läckage 
från systemet finns idag främst genom nedskräpning samt energiåtervinning. Förebyggande av avfall nås genom att produkter återanvänds i 
större utsträckning samt att produkter designas för att lättare kunna repareras och återvinnas.

7.2 Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i 
den globala energimixen.

Energiåtervinning av avfall med 
stävan att minska innehållet av 
material med fossilt ursprung,  
samt öka biogasproduktionen. 

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA
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HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

11.6 Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan 
per person, bland annat genom att ägna särskild uppmärk-
samhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och 
annat avfall.

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett 
effektivt nyttjande av naturresurser. 

12.3 Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i 
butiks- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs 
hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemi-
kalier och alla typer av avfall under hela deras livscykel, i 
enlighet med det överenskomna internationella ramverket, 
samt avsevärt minska utsläppen av avfall i luft, vatten och 
mark i syfte att minimera dess negativa konsekvenser för 
människors hälsa och miljön.

12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom 
åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och 
återvinna avfall.

12.8 Senast 2030 säkerställa att människor överallt har 
den information och medvetenhet som behövs för en håll-
bar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.

Hållbar hantering av avfall.

Hållbar hantering av avfall som  
ger hög återanvändning och  
materialåtervinning.

Minska mängden matsvinn.

Hållbar hantering av avfall som  
ger liten påverkan på människa  
och miljö.

En hållbar hantering av avfall med 
förebyggande i fokus.  

Skapa beteendeförändring för  
minskade avfallsmängder och  
minskad nedskräpning.

13.2 Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och 
planering på nationell nivå.

13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten och den 
mänskliga och institutionella kapaciteten vad gäller 
begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, 
begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt 
tidig varning.

Intrigerar klimathänsyn i arbetet 
med hållbar hantering av avfall.

Hållbar hantering av avfall med 
liten påverkan på klimatet.

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart använda eko-
system på land och i sötvatten och deras ekosystemtjäns-
ter, särskilt skogar, våtmarker, berg och torra områden, i 
enlighet med de skyldigheter som anges i internationella 
överenskommelser.

En hållbar hantering av avfall, öka 
materialåtervinningen och minska 
matsvinnet. 

14.1 Till 2025 förebygga och avsevärt minska alla  
slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad 
verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av 
näringsämnen.

Förebygga och begränsa ned- 
skräpning på land och i vatten. 

Nationella mål och lagar
Inom Sverige är det miljöbalken samt avfallsförordning-
en (2011:927) som styr arbetet kring avfall. Sverige styrs 
också av det svenska miljömålssystemet varav tre mål 
huvudsakligen berör avfallshantering. För flera avfallstyper 
finns förordningar kring producentansvar. 

Det svenska miljömålssystemet 2020

Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generations-
mål, sexton miljökvalitetsmål och fjorton etappmål. Gene-
rationsmålet anger inriktningen för miljöarbetet och vad 
som behöver ske på samhällsnivå om vi ska få ett hållbart 
samhälle. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd som 

Tabell 1.  FN:s globala mål som påverkar avfallshanteringen.
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mans med andra länder ett ansvar för att det globala målet 
kan uppnås (riksdagens definition av miljökvalitetsmålet). 
Avfallsbranschen kan bidra till detta genom att minska på 
transporter, dess fossila bränslen, samt ha en bra hantering 
av deponier och schaktschaktmassor.

4. Giftfri miljö

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller 
utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller 
den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande 
ämnen är nära noll och deras påverkan på människors 
hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av natur-
ligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna 
(riks dagens definition av miljökvalitetsmålet). Genom att 
minska avfallets farlighet kan vi bidra till en giftfri miljö. 

15. God bebyggd miljö

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en 
god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god 
regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas 
till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så 
att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 
andra resurser främjas.
Det finns en precisering som direkt berör avfallsverksam-
heten, ”Avfallshanteringen är effektiv för samhället och 
enkel att använda för konsumenterna. Avfallet förebyggs 
samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till 
vara i så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan 
på och risker för hälsa och miljö minimeras”. 

Etappmål om ökad  
resurs hushållning i livsmedelskedjan

Minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, 
butiker och restauranger sorteras ut och behandlas bio-
logiskt så att växtnäring tas till vara, där minst 40 procent 
behandlas, så att även energi tas tillvara till 2018. Målet har 
förlängts till 2020.

Den biologiska återvinningen av matavfall ökar. År 
2013 återvanns 31 procent av matavfallet genom bio-
logisk behandling där näringsämnen togs tillvara. Det kan 
jämföras med 25 procent 2012. Även om de insamlade 
matavfallsmängderna har ökat under de senaste åren visar 
uppföljningen att utbyggnadstakten behöver öka för att 
klara återvinningsmålet på 50 procent till 2020. Mängden 
matavfall som rötas behöver nästan fördubblas för att 
målet ska nås.

Etappmål om byggnads- och rivningsavfall

Etappmålet om byggnads- och rivningsavfall innebär att 
insatser ska vidtas så att förberedandet för återanvänd-
ning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande 
av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 
viktprocent senast 2020.

miljöarbetet ska leda till i Sverige och etappmålen anger 
mål som vi måste uppnå längs vägen för att nå genera-
tionsmålet. 

Generationsmålet

Miljöpolitikens övergripande mål är att lämna över ett 
samhälle till nästa generation, där de stora miljöproblemen 
är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem 
utanför Sveriges gränser.

Miljökvalitetsmål

Sveriges riksdag har antagit sexton miljökvalitetsmål  
som utgör grunden i den nationella miljöpolitiken. 
 Miljö kvalitetsmålen har ett antal preciseringar som ska 
för tydliga vad som ska uppnås.

1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

Avfallshanteringen är idag effektiv men avfallsmängderna 
fortsätter att öka och det krävs att mängden avfall minskar 
för att generationsmålet och flera miljökvalitetsmål ska 
kunna nås. Främst berörs tre mål; (1) Begränsad klimatpåver-
kan, (4) Giftfri miljö samt (15) God bebyggd miljö. Utöver detta 
har regeringen fastställt två etappmål inom området avfall, 
som anses vara prioriterade; Etappmål om ökad resurshus-
hållning i livsmedelskedjan samt Etappmål om byggnads- och 
rivningsavfall. 

1. Begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med 
FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på 
en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-
systemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant 
sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden 
bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål 
för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsam-
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Nationella mål för producent ansvar för 
förpackningar

Sverige har implementerat EU:s direktiv om förpackning-
ar och förpackningsavfall i svensk lagstiftning genom för-
ordningen om producentansvar för förpackningar. Sverige 
har antagit högre återvinningsmål än vad direktivet anger. 
Syftet med direktivet är att förebygga och minska förpack-
ningars inverkan på miljön och innehåller målnivåer för 
materialutnyttjande för olika material. Genom förordning-
en om producentansvar (2014:1073) gäller de målnivåer 
(återvinning genom materialutnyttjande i viktprocent) för 
förpackningar i Sverige som anges i tabell 2.

Förändring av producentansvaret 

I juni 2018 godkändes en ändring av förordningen kring 
ansvaret för förpackningar, som innebär en högre grad av 
fastighetsnära och kvartersnära insamling av producent-
avfall. 

Detta beslut innebär att:
 ● 60 procent av alla bostadsfastigheter till 2021 ska ha 

en borttransport av för- 
packningarna från de vanligast före- 
kommande materialen, och 100 procent från och 
med 1 april 2025. 

 ●    Insamlings systemet ska bistås av producenterna. 
Lagförslaget innebär också att producenterna får ett 
fullt operativt samt finansiellt ansvar. 

 ● Förpackningar ska designas för att  
kunna återvinnas. 

 ● Alla kommuner ska erbjuda separat  
insamling av matavfall. 

Nationell avfallsplan och avfallsföre-
byggande program 2018–2023 

Den nationella avfallsplanen och det förebyggande 
 programmet togs fram i enlighet med EU-direktiv och 
 antogs 18 december 2018. Den  nationella avfallsplanen 
ger en överblick över de mål, styrmedel och åtgärder som 
har införts för att förebygga avfall och för att nå en mer 
resurs effektiv och giftfri avfallshantering. 
Sveriges nationella avfallsplan och avfallsförebyggande 
program 2018–2023 skiljer sig från tidigare plan och 
program genom att de inte innehåller förslag på nya mål, 
nya åtgärder för olika aktörer eller goda exempel. Istället 
är fokus att fortsätta det pågående arbetet och analysera 
den nuvarande situationen, samt att beskriva den inrikt-
ning som är fastslagen politiskt genom mål, styrmedel och 
åtgärder.

 
Planen och programmets syfte är att beskriva  
Sveriges arbete för att: 

 ● minska mängden avfall och dess negativa  
effekter på människors hälsa och miljö, 

 ● minska spridningen av farliga ämnen och 
 ● främja en praktisk tillämpning av avfallshierarkin.  

Det långsiktiga målet är en cirkulär ekonomi där avfall 
inte uppstår utan ses som en resurs som behålls i samhäl-
lets kretslopp. Den nationella avfallsplanen belyser att ny 
teknik, nya innovativa produkter och tjänster, hållbara och 
resurseffektiva affärsmodeller samt förändrat konsu-
mentbeteende är vad som krävs för att uppnå en cirkulär 
ekonomi. Detta innebär att det krävs olika kombinationer 
av styrmedel och samarbeten mellan olika aktörer.  

25/25-målet – inspirerande  
mål för avfallsminskning

Eftersom det inte finns nationella mål uppsatta för avfalls-
minskning har Avfall Sverige under 2018 ställt upp frivilliga 
mål för avfallsförebyggande för matavfall och restavfall. 
Dessa mål syftar till att inspirera kommuner och bolag till att 
nå högre upp i avfallshierarkin. Målet går ut på att till 2025 
minska avfallsmängderna med 25 procent för både restav-
fallet och matavfallet baserat på utgångsläget 2015. Målen 
syftar till minskat matsvinn och ökad återvinning genom 
bättre utsortering av förpackningar från restavfallet.

Producentansvar 

Producenterna ska se  
till att det avfall som pro-
ducenten ger upphov till 

samlas in, transporteras bort, 
återvinns, återanvänds eller 

bortskaffas. Denna skyldighet 
omfattas laglig av producen-

tansvaret.

15 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6839-4.pdf?pid=22595 
16 2018 samlade 212 kommuner in matavfall i någon utsträckning, https://www.avfallsverige.se/avfallshantering/insamling/matavfall/
17 http://www.sverigesmiljomal.se/arlig-uppfoljning-2018 
18 Baserat på plockanalyser från villor 2017
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Tabell 2. Målnivåer för förpackningar i Sverige avseende återvinning genom materialutnyttjande  
i viktprocent (SFS 2014:1073) och återvinningsgraden för regionen.

Når Sverige målen och hur  
bidrar NSR-regionen?
Bedömningen är att Etappmålet om ökad resurshållning i 
livsmedelskedjan inte kommer uppnås till 2018. År 2016 
sorterades 39 procent av det uppkomna matavfallet ut för 
biologisk behandling där näringsämnen togs tillvara15, en 
ökning med 31 procent sedan 2013. 

Mängden matavfall som samlas in för rötning och 
kompostering har ökat de senaste åren. Idag samlar över 
200 kommuner in matavfall från hushåll och företag16, 
men för att nå målet 50 procent biologiskt behandlat 
 matavfall behöver den separata insamlingen öka ytterli-
gare och rejektmängden måste minska17. Även om den 
 insamlade mängden matavfall har ökat under de senaste 
åren, visar uppföljningen att utbyggnaden behöver öka 

ännu snabbare än nuvarande takt för att 
kunna uppnå återvinnings målet på 50 

procent. I NSR-regionen uppgick 
andelen insamlad mängd  matavfall 
till cirka 78 procent18 år 2017, 
vilket är en ökning med 55 procent 
sedan 2011.

Etappmålet om ökad resurshållning 
inom byggsektorn har tidigare bedömts 

som uppnått enligt Naturvårdsverket, 
men bedöms nu inte kunna nås till 2020. 

Detta beror på bristfällig statistik för insam-
lade mängder bygg- och  rivningsavfall. Naturvårdsverket 
arbetar under 2018 med att få fram en mer rättvisande 
bild av läget i branschen. 

De nationella återvinningsmålen som gäller fram till 
den 1 januari 2020 uppnås till stor del nationellt, men 
det finns en del kvar att göra för att uppnå de mål som 
sträcker sig bortom 1 januari 2020. I NSR-regionen 
uppnås målen för alla fraktioner, se tabellen på nästa sida. 

Återvinningsgraden mäter det som faktiskt återvinns av 
de insamlade materialet. Genom att räkna med nationella 
schablonvärden för verklig återvinning av materialen och 
komplettera med egna mätningar och invägda mängder 
kan en återvinningsgrad för NSR-regionen räknas fram.

 
Nedan presenteras avfallsmängderna för regionen år 2015 
och vilka mängder som ska nås till 2025 med 25/25-målet. 
Avfallsmängderna för regionen 2017 är 173,6 kilo restavfall 
och 57,9 kilo matavfall. I regionen görs satsningar på att 
minska matsvinnet och öka insamlingen av matavfallet. 
Genom att minska matsvinnet och förpackningarna från 
restavfallet nås målet.

Skånes miljömål
Länsstyrelsen Skåne har i uppdrag av regeringen att 
 samordna det regionala miljöarbetet, ansvara för att ta 
fram och besluta om regionala miljömål, samt följa upp 
resultatet för Skåne. Skånes miljömål är sedan 2013 
samma som de nationella miljömålen, med undantag 
för målet Storslagen fjällmiljö. Under målet Begränsad 
miljöpåverkan har Skåne antagit ytterligare fyra egna mål 
för att uppnå delar av miljökvalitetsmålet, varav två berör 
avfallshantering.

Begränsad miljöpåverkan

Utsläpp av växthusgaser

Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska år 2020 vara minst 
30 procent lägre än 1990. Målet gäller verksamheter som 
inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter. 
Utsläppen ska räknas som koldioxidekvivalenter.

Biogas

Biogasproduktionen i Skåne ska vara 3 terawattimmar år 2020.

Fraktion Mål före den 1 
januari 2020 (%)

Mål efter 1  
januari 2020 (%)

Återvinningsgrad i 
Sverige 2016 (%)

Återvinningsgrad i 
NSR-regionen (%)

Metallförpackningar 
ej dryckesförpackningar

70 85 79 73

Papp-, papper-, kartong-  
och wellpappförpackningar

65 85 82 82

Plastförpackningar 
ej dryckesförpackningar

30 50 47 55

Glasförpackningar 
ej dryckesförpackningar

70 90 93 94

Dryckesförpackningar av 
metall

90 90 – –

Dryckesförpackningar av 
plast

90 90 – –

Rejekt

Det material som 
 på grund av sin låga 

kvalité inte accepteras  
i behandlings -

processen.
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Tabell 3. Avfallsmängderna för regionen år 2015 och vilka mäng-
der som ska nås till 2025. Angivet som kilo per invånare och år.

2015 2025

Matavfall 55,1 41,3

Restavfall 179,1 134,3

Totalt 234,2 175,7

Tabell 4. Åtgärder i åtgärdsprogrammet för miljökvalitetsmålen i 
Skåne.

Skånska  
utmaningar 

Strategiskt viktiga åtgärder

Hållbara trans- 
porter i Skåne 

Ökad andel fossilbränslefri 
  uppvärmning, el och transporter.

Hållbar  
konsumtion  
i Skåne 

Miljö- och sociala krav i upphandling

Information för en giftfri vardag.

Förebyggande av avfall.

Minskat matsvinn i hela livs- 
medelskedjan.

Stimulera en cirkulär ekonomi  
för bättre resurshållning.

Skånska åtgärder för miljömålen

För att nå miljökvalitetsmålen i Skåne har ett regionalt 
åtgärdsprogram tagits fram. I programmet redovisas prio-
riterade åtgärder för att nå en hållbar utveckling i länet. Ef-
ter revidering av åtgärdsprogrammet som antogs 2012, så 
är programmet för programperioden 2016–2020 antaget. I 
programmet synliggörs aktuella aktörer samt fem skånska 
utmaningar som anses vara de viktigaste för att Skåne ska 
nå miljökvalitetsmålen, varav främst två bedöms beröra 
avfallsområdet, se tabell 3.

”Ett klimatneutralt  
och fossilbränslefritt  

Skåne till 2030”

Klimat- och energistrategi 
I juni 2018 antogs en klimat- och energistrategi med målet 
ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne till 2030. 
Varav följande är aktuella för avfallshanteringen.

 ● Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska vara  
minst 80 procent lägre än år 1990.

 ● Utsläppen av växthusgaser från konsumtion  
i Skåne ska vara högst 5 ton koldioxidekvivalenter 
per person och år.

 ● Energianvändningen i Skåne ska vara minst  
20 procent lägre än år 2005 och utgöras av  
minst 80 procent förnybar energi.

 ● Utsläppen av växthusgaser från transporter i  
Skåne ska vara minst 70 procent lägre än år 2010.

Når Skåne målen och  
hur bidrar NSR-regionen?
Målet för produktion av biogas går framåt men takten 
behöver öka. År 2014 uppgick den totala biogasproduk-
tionen i Skåne till cirka 300 GWh och under 2016 ökat till 
450 GWh. I NSR-regionen producerades totalt 67 GWh 
biogas och 124 000 m3 biogödsel under 2017.

Avfallshantering är globalt sett en stor bidragande 
faktor till växthuseffekten. För att minimera miljöpåverkan 
har NSR strävat mot att vara en koldioxidneutral verk-
samhet år 2015, det vill säga att verksamhetens positiva 
miljöpåverkan ska ta ut den negativa. Redan under hösten 
2014 nåddes brytpunkten och NSR:s verksamhet hjälper 
nu totalt sett till att minska utsläppen av växthusgaser till 
atmosfären. Bidragande faktorer till det goda resultatet 
har varit transportplanering och investering i biogasdrivna 
insamlingsfordon som gjordes under 2013 för att ersätta 
dieseldrivna fordon, samt att krav ställts i alla nya upp-
handlingar på fossilfria bränslen. 

Det regionala målet för minskade utsläpp av växthus-
gaser nåddes nästan redan år 2010. De minskade utsläp-
pen beror till stor del på utbyggnaden av fjärrvärmenätet 
med högre andel förnybart bränsle samt på hushållens 
minskade oljeuppvärmning. I Skåne är förebyggande av 
avfall en viktig faktor. NSR-regionens totala mängd avfall 
har de senaste åren minskat trots att mängden ökat natio-
nellt. Naturvårdsverkets senaste siffror visar att mängden 
avfall uppgick till 441 kilo per person och år, vilket är 
en ökning med 11 kilo per person jämfört med 2014. I 
NSR-regionen ligger den totala mängden avfall på 404 kilo 
per person år 2017.
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5. Mål för regionen

Styrmodell
Övergripande mål visar vad regionen vill  
sträva mot på ett övergripande plan.
Målområde beskriver avgränsningen av effektmålen. 
Effektmål mäts och bidrar till önskad effekt för uppfyllel-
se av det övergripande målet. Effektmålen är de mål som 
följs upp varje år och som då visar om regionen är på väg 
att uppfylla det övergripande målet.
Åtgärder är respektive kommuns och bolags konkreta 
arbete för att uppfylla planens mål. Dessa presenteras 
kommun- och bolagsvis enligt bilaga 2, där åtgärder tydligt 
kopplas till vilket steg i avfallstrappan det behandlar, vilka 
effektmål de avser uppfylla, vilka nationella och globala 
mål som åtgärderna siktar mot samt vilka lokala planer 
och mål som respektive kommun har. Detta för att kom-
muner och bolag ska kunna inkludera åtgärdsarbetet i sin 
organisationsstruktur på ett enklare sätt. 
Aktiviteter är den specifika insatsen kommunen eller 
bolagen genomför och är direkt kopplad till en eller fler 
åtgärder. Åtgärderna är flexibla och kan uppnås genom 
olika aktiviteter. 

Ansvar
Avfallsplanen är kommunens plan för att minska avfallets 
mängd och farlighet och därför har kommunen det opera-
tiva ansvaret, men för att uppnå det övergripande målet 
måste hela regionen tillsammans bidra med olika åtgärder 
och aktiviteter. 

NSR ansvarar för insamling och behandling av avfallet 
men har även huvudansvaret för den årliga uppföljningen 
av avfallsplanens mål.. NSR sammankallar styrgruppen 
och projektgruppen vid olika tillfällen under året. Syftet 
är att gå igenom de genomförda aktiviteterna men även 
 diskutera kommande aktiviteter för att öka möjligheten att 
kunna samverka över kommungränserna. 

Åtgärderna i planen lämnar utrymme för kommunerna 
inom regionen att själv besluta vilka aktiviteter som ska 
genomföras. I den årliga uppföljningen ska kommunen 
och bolagen presentera specifika aktiviteter för det kom-
mande året.

Figur 3. Avfallsplanens styrmodell.

Övergripande mål
Enligt lagstiftning ska avfallshantering  prioriteras 

utefter avfallstrappan, vilket är regionens 
 övergripande mål.

Målområde 1
Beskrivning och 

avgränsinng

Målområde 2

Effektmål
Effektmål 1:1

Önskad effekt  
till 2024

Effektmål 1:2
Önskad effekt  

till 2024

Åtgärder
Kommun- och bolagsspecifika  

aktiviteter för att uppnå effektmål.

Effektmål Effektmål

Målområde 3 Målområde 4
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År Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4

2020

 

2021

2022

2023  

2024

Projektgruppen tar fram 
aktiviteter för 2021.

Styrgruppen beslutar 
aktiviteterna.

Styrgruppen 
beslutar  

aktiviteterna.

Styrgruppen 
beslutar  

aktiviteterna.

Styrgruppen 
beslutar  

aktiviteterna.

Aktiviteterna 
tas upp i  

berörd nämnd.

Aktiviteterna 
tas upp i  

berörd nämnd.

Aktiviteterna 
tas upp i  

berörd nämnd.

Projektgruppen går 
igenom beslutet från styr-
gruppen och aktuell status 

för aktiviteterna 2020.

Projektgruppen går 
igenom beslutet från styr-
gruppen och aktuell status 

för aktiviteterna 2021.

Projektgruppen går 
igenom beslutet från styr-
gruppen och aktuell status 

för aktiviteterna 2022.

Projektgruppen går 
igenom beslutet från styr-
gruppen och aktuell status 

för aktiviteterna 2023.

Projektgruppen går 
igenom aktuell status för 

aktiviteterna 2024.

Projektgruppen   
diskuterar genomförda 

aktiviteter och förslag på 
aktiviteter för 2022.

Projektgruppen  diskuterar 
genomförda aktiviteter 

2021 och förslag på 
 aktiviteter för 2023.

Projektgruppen  diskuterar 
genomförda aktiviteter 

2022 och förslag på 
 aktiviteter för 2024.

Projektgruppen   
diskuterar genomförda 

aktiviteter 2023.

Figur 4. Arbetsflöde under planens period för projektgrupp och styrgrupp.

Övergripande mål
Regionen arbetar för att förebygga att avfall uppstår, att mer avfall återanvänds och att det avfall som 

uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt för att minimera påverkan på hälsa och miljö. 
Regionen verkar även för att förebygga och minska nedskräpningen. 
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1.1 Effektmål mot hushållsavfall

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

Nuläge: 404 kilo per invånare och år.

Målbeskrivning: Avfall Sverige sammanställer de totala avfallsmängderna årligen utifrån data som rapporterats  
i databasen Avfall web. Genom att minska mängden med 20 procent blir den totala avfalls-
mängden 320 kilo per invånare och år. De 6 procent av Sveriges kommuner med lägst avfalls-
mängd hamnar på en mycket god hållbarhet och NSR:s vision är att tillhöra den kategorin. 

Mätning: Total avfallsmängd per invånare och år exklusive trädgårdsavfall från Avfall Web.

Figur 6. Total mängd avfall per invånare 2017 (exklusive trädgård). NSR-värdet är medelvärdet av NSR-regionens kommuner.

Målområde 1:  
Förebygga resursslöseri 
Det bästa avfallet är det som inte uppstår. Med mindre avfallsmängder tar vi mindre resurser 
i anspråk och minskar vårt ekologiska fotavtryck. Effektmålen som mäts per invånare tar 
hänsyn till gästnätter, arbetsplatsnetto samt fritids boenden som hämtas från Avfall Web. 

Figur 5. Förebyggandetrappan (inspirerad av Kretslopp och vatten, Göteborgs stad). Förebygga avfall kan ske på många olika sätt, 
 förebyggandetrappan är ett hjälpmedel i hur man kan prioritera när behovet av en ny tjänst eller vara uppstår. 

Utvärd- 
era behov  

av produkt
Ersätt  

produkt med  
tjänst

Dela,  
låna, hyra 

& leasa
Återan- 

vänd, underhåll, 
gör om, renovera, 
reparera & upp-

gradera Undvik/ 
minska svinn 

& avfall

Köp  
material snåla, 

hållbara produk-
ter utan farliga 

ämnen

1

2

3

4

5

6

Mycket god hållbarhet

God hållbarhet

2017

MålNSR

300

400

500

kg

Bjuv Båstad Helsing- 
borg

Höganäs Åstorp Ängel- 
holm
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Effektmål 1:1:2  Matsvinnet i regionen ska minska med 50 procent per invånare till 2024  
jämfört med 2017.

Nuläge: 22,5 kilo per invånare och år.

Målbeskrivning: I genomförda plockanalyser 2017 kan man se att det finns mycket onödigt matavfall både i det 
källsorterade matavfallet samt i restavfallet. En halvering innebär att det onödiga matavfallet ska 
vara nere på 11 kilo per invånare och år till år 2024

Mätning: Via plockanalyser som sker årligen i relation till insamlade mängder mat- och restavfall.

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

Nuläge: 3,5 procent.

Målbeskrivning: Mycket grov- och textilavfall som samlas in via återvinningscentralerna och fastighetsnära är 
fullt dugligt och har stort potential för återanvändning. Vid tidigare kampanjer kan man se att en 
ökning är möjlig med rätt resurser. 

Mätning: Mängd material till återanvändning i förhållande till insamlad mängd grovavfall.

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

Nuläge: 27,8 kilo plast i restavfallet per invånare och år. 

Målbeskrivning: Medvetenheten kring plast ska öka eftersom plast tillverkas av fossil råvara, den bidrar till 
nedskräpning på land och till havs och har skadliga tillsatsämnen. Plast finns i mycket, så som 
 engångsartiklar, textiler och förpackningar. Genom att öka medvetenheten kan vi minska 
 användningen av den onödiga plasten och återvinna övrig plast på lämpligt sätt. 

Mätning: Kundundersökning, mängden plast i restavfallet per invånare (exklusive avfallsbärare) och 
 genom kommunala inköp av plastprodukter. 

Effektmål 1:1:5   Öka antalet miljönärmärkta verksamheter med 15 procent  
till 2024  jämfört med 2017

Nuläge: 58 stycken miljönärer

Målbeskrivning: Avfall Sverige lanserade kampanjen ”Miljönärvänlig” 2015 med syfte att  uppmärksamma 
 verksamheter som bidrar till att minska mängden avfall genom en Miljönärmärkning. Verksam-
heter kan bli erbjudna eller själva ansöka om märkningen och NSR är den aktör som handlägger 
ansökningarna.

Mätning: Antal Miljönärmärkta verksamheter

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

Nuläge: Finns ingen statistik

Målbeskrivning: Det finns ingen samlad statistik för verksamhetsavfallet men regionen ska verka för att 
 avfallsmängden ska minska.

Mätning: Stickprovskontroller vid tillsyn.

1:2 Effektmål mot verksamhetsavfall

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

Nuläge: 0 procent

Målbeskrivning: Mycket verksamhetsavfall som samlas in via återvinningscentralerna har stor potential för åter- 
användning. Genom att hitta nya flöden och nya aktörer som kan ta hand om material som kan 
återanvändas från verksamhetsavfallet kan vi minska mängden avfall från verksamheterna.

Mätning: Utvägd mängd material från verksamheter
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Målområde 2:  
Från avfall till resurs
Detta målområde syftar till att hanteringen av avfall ska utföras på mest 
lämpligt sätt. Avfallet ska i största möjliga mån ses som en resurs i ett 
kretslopp, där vi materialåter vinner i största möjliga mån och därefter 
 energiåtervinner. Det är viktigt att det miljöfarliga avfallet fasas ut för 
att miljön ska påverkas så lite som möjligt. Effektmålen som mäts per 
 invånare tar hänsyn till gäst nätter, arbetsplatsnetto samt fritidsboenden 
som hämtas från Avfall Web.

2:1 Effektmål mot hushållsavfall

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

Nuläge: 173 kilo per invånare och år.

Målbeskrivning: Målet avser fastighetsnära insamlat restavfall. Med hjälp av plockanalyser kan man se att mycket 
matavfall, förpackningar och tidningar inte sorteras ut. Av restavfallet består 25 procent av 
matavfall och 27 procent är förpackningar och tidningar (villor 2017), som borde ha sorterats ut. 
Till 2024 ska restavfallsmängderna vara nere på 100 kilo per invånare och år.

Mätning: Insamlad mängd restavfall per invånare 2017–2024.

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

Nuläge: Pappersförpackningar: 82 procent 

Glasförpackningar 94: procent 

Plastförpackningar: 55 procent 

Tidningar: 97 procent 

Metallförpackningar: 73 procent 

Matavfall: 93 procent

Målbeskrivning: Återvinningsgraden mäter det som faktiskt återvinns av de insamlade materialet. Genom att 
räkna med nationella schablonvärden för verklig återvinning av materialen och komplettera med 
egna mätningar och invägda mängder kan en återvinningsgrad för regionen räknas fram.

Mätning: Mängd faktiskt återvunnet material i förhållande till insamlad mängd material.

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

Nuläge: 0,3 procent.

Målbeskrivning: Eftersom restavfallet energiåtervinns, är det viktigt att det inte förekommer något farligt avfall 
eller elektronikavfall i restavfallet utan det sorteras ut och hanteras på rätt sätt. 

Mätning: Plockanalyser.

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

Nuläge: 8,4 kilo per invånare.

Målbeskrivning: Målet avser fastighetsnära insamlat restavfall. Med hjälp av plockanalyser kan man se att mycket 
textilier inte sorteras ut. Av restavfallet består ungefär 3–6 procent av textilier som kunde ha 
sorterats ut till återanvändning eller återvinning. Det är viktigt att öka förståelsen kring gamla 
textilier för att hantera det högre upp i avfallstrappan.

Mätning: Via plockanalyser som sker årligen i relation till insamlade mängder mat- och restavfall.



25

REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024

2:2 Effektmål mot verksamheter

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

Nuläge: 25,1 kilo per invånare och år.

Målbeskrivning: Utifrån plockanalyser gjorda på ej sorterbart från återvinningscentralen kan man se att det finns
potential att materialåtervinna istället för att energiåtervinna som görs idag.

Mätning: Insamlad mängd ej sorterbart på återvinningscentralerna per invånare 2017–2024 hämtat från
databasen Avfall Web.

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

Nuläge: 100 procent behandlas 2017 via reningsverken.  

Målbeskrivning: Framtiden är oviss för slamhanteringen i regionen. Dess flöden bör kartläggas för att hitta fler 
möjligheter att ta vara på de nyttiga ämnen som förekommer i slammet. Det är viktigt att säkra 
en tillfredställande behandling av slam i framtiden.

Mätning: Behandlad mängd slam med teknik som främjar miljönytta i förhållande till insamlad mängd slam. 

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

Nuläge: Majoriteten av schaktschaktmassorna används idag för sluttäckning av deponier. Detta arbete 
minskar möjligheterna för återanvändning av schaktmassor.

Målbeskrivning: Idag används obehandlade schaktmassor till sluttäckning av NSR:s deponier. Behovet av dessa 
kommer minska i takt med att deponierna sluttäcks. Behandling, återanvändning och återvinning 
av schaktmassor är nödvändigt för inte att fylla upp kvarvarande deponiutrymme mer än nöd-
vändigt. Behandlade schaktmassor ska kunna återanvändas eller återvinnas i konstruktions- och 
anläggningsändamål och bidra till cirkulära flöden samt minskade transporter.

Mätning: Mängd återanvända eller återvunna schaktmassor i förhållande till totalt inkommande schakt-
massor.  

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

Nuläge: Finns ingen samlad statistik för verksamhetsavfallet.

Målbeskrivning: Mycket av verksamheternas avfall kan materialåtervinnas. Vid miljötillsyn kontrolleras  
verksamheternas källsortering och avfallshantering.  

Mätning: Stickprovskontroller vid tillsyn.

Effektmål 2:2:3 Regionen ska verka för att verksamheters farliga avfall ska sorteras ut och om-
händertas på bästa sätt. 

Nuläge: Finns ingen samlad statistik för verksamheternas farliga avfall.

Målbeskrivning: Blandat verksamhetsavfall går ofta till en sorteringsplatta där det grovsorteras innan restfrak-
tionen går till energiåtervinning. Det viktigt att farligt avfall och elektronikavfall sorteras ut samt 
hanteras på rätt sätt.

Mätning: Stickprovskontroller vid tillsyn.
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Målområde 3:  
Förebygga och begränsa nedskräpning 
Detta målområde avser att förebygga och begränsa nedskräpning. Nedskräpning 
innebär att föremål slängs eller lämnas på platser som allmänheten har tillträde 
till. Nedskräpning sker såväl på mark, i vatten, på stränder och längs med vägar. 
 Nedskräpning 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. Dumpning är en sorts nedskräpning. 

Effektmål 3:1 Nedskräpningen i regionen ska minska till 2024 från 2017.

Nuläge: Helsingborg har i genomsnitt 11,27 antal skräp per 10 kvadratmeter, avser ej tuggummi. Övriga 
kommuner mäter inte nedskräpning i dagsläget. 

Målbeskrivning: Förebygga och begränsa nedskräpning behöver göras inom flera områden. Kommuner bör arbeta 
mer aktivt med det förebyggande arbetet och med att optimera driften genom att ha rätt typ och 
placering av skräpkorgar, askkoppar och andra avfallskärl. Att påverka beteende och attityder tar 
lång tid och arbete med såväl skolelever och den vuxna allmänheten är viktigt. Möjligheten att 
hantera skräp via avfallsstationer ska vara så optimal som möjligt.

Mätning: Kommunen väljer lämpligt sätt att mäta. Detta presenteras i bilaga 2 a–f. Den faktiska nedskräp-
ningen kan mätas genom fysiska mätningar på hela områden eller hot spot-mätningar (metod 
erhålls av Håll Sverige Rent). Den upplevda nedskräpningen kan mätas genom medborgaren-
käter. Observera att kommunernas resultat inte kan jämföras med varandra vid val av olika 
mätmetoder. 

Effektmål 3:2 Nedskräpning i regionen ska förebyggas genom att öka medvetenheten  
om nedskräpningens konsekvenser hos kommuninvånarna.

Nuläge: 27 procent upplever att sin kommun är nedskräpad i hög/mycket hög utsträckning. 45 procent 
 upp lever motsatsen, att nedskräpningen är låg/mycket låg. De resterande 28 procenten tycker varken 
eller/har ingen åsikt.

Målbeskrivning: Genom diskussion och beteendepåverkan ökar vi förståelsen för konsekvenserna av  
nedskräpning. På så sätt ökar vi motivationen att göra rätt. 

Mätning: Kundundersökning.

Målområde 4:  
Människa och miljö i fokus 
Detta målområde syftar till att minska belastningen på miljön samt  
att kunderna i regionen ska vara nöjda med avfallshanteringen. 

Effektmål 4:1 Den totala miljöpåverkan från avfallshanteringen i regionen ska  
minska till 2024 från 2019.

Effektmål 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.

Nuläge: Andelen fossilbränslefria drivmedel från insamlingsfordon (2017): Bjuv: 100 
procent, Båstad: 95 procent, Helsingborg: 90 procent, Höganäs: 0–5 procent, 
Åstorp: 100  procent och Ängelholm: 70 procent. För övriga fordon varierar 
drivmedelstyp. 

Målbeskrivning: Insamling av avfall ska ske med minimal påverkan på människors hälsa och 
miljö.

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

Nuläge: 1 platser för schaktmassor. 

Målbeskrivning: Genom en effektivare masshantering minskar bygg och anläggnings -
branschens  klimatpåverkan. Närhet till platserna för mellanlagring bidrar  
till minskade transporter, minskat avfall, ökad återanvändning, effektivare  
resursutnyttjande av råvaror (naturgrus, bergkross).

Mätning: Antal upprättade platser.

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

Nuläge: 2017 var uttaget 8 gigawattimmar (GWh).

Målbeskrivning: Metanläckage från deponier har en stor negativ miljöpåverkan och är  
därför viktigt att förebygga i så stor utsträckning som möjligt. Metangas  
ger cirka 25 gånger större klimatpåverkan än koldioxid. Idag produceras  
fjärrvärme av deponigas. 

Mätning: Årlig mängd megawattimmar (MWh) som går till energiproduktion.

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

Nuläge: 2017 producerade 6 890 074 normalkubikmeter biogas (Nm3).

Målbeskrivning: Genom utsortering av matavfall ökar biogastillverkningen och biogödseln 
vilket bidrar till ett cirkulärt kretslopp.

Mätning: Producerad biogas

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

Nuläge: 630 kronor per invånare.

Målbeskrivning: Den årliga avfallskostnaden räknas på det vanligaste abonnemanget hos villor och det  
vanligaste abonnemanget hos flerfamiljsfastigheterna.

Mätning: Utifrån Nils Holgersson-rapporten och den årliga jämförelsen som görs av Villaägarnas  
riksförbund.

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

Nuläge: 4,3

Målbeskrivning: Genom undersökningar får invånarna i ägarkommunerna svara på frågor kring hur avfalls-
hanteringen fungerar, hur nöjda de är med avfallshämtarna, tillgänglighet på återvinnings-
centralerna och bemötande från personal. Detta sammanställs till ett NKI-värde.

Mätning: Kundundersökning.
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6. Redogörelse  
av styrmedel
Kommunen kan använda sig av styrmedel för att genom-
föra åtgärderna i den regionala avfallsplanen och uppnå 
effektmålen. Styrmedlen är:

Lokala föreskrifter

Renhållningsordningen innehåller kommunala bestämmel-
ser. Den är kommunens verktyg för att styra och utveckla 
avfallshanteringen i kommunen. Alla regler är inte styran-
de, några är endast rådgivande.

Tillsyn

Tillsynsmyndigheten ställer krav på åtgärder och egenkon-
troll vid tillståndsgivning och tillsyn, samt ger vägledning 
för att främja en hållbar utveckling. Tillsyn är ett effektivt 
styrmedel för påverkan hos företag och verksamheter.

Upphandling

Upphandling kan användas som ett styrmedel genom att 
ställa krav på avfallsförebyggande åtgärder vid inköp av 
varor, tjänster och byggentreprenader. Genomtänkt upp-
handling kan minska belastningen på miljön samt bidra till 
hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Avfallstaxa

Avfallstaxan är ett ekonomiskt styrmedel där avgifter tas 
ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig 
avfallshantering stimuleras. Taxan kan användas för att styra 
konsumtion och beteende i en mer hållbar riktning, där 
sortering av fler fraktioner är mer ekonomiskt fördelaktigt. 

Fysisk planering

När ett hållbart samhälle ska byggas är avfallshanteringen 
grundläggande. Tillgänglighet och närhet till sorterings-
system är en viktig faktor för en god sortering. Därför 
uppmärksammas avfallshanteringen tidigt i den fysiska 
planeringen. 

Information och kommunikation

För att kunna göra hållbara val behövs kunskap. Infor-
mation är ett styrmedel för att öka medvetenheten hos 
allmänheten och ge ett förändrat beteende. Med rätt 
information kan allmänheten lättare förebygga att avfall 
uppstår, minska nedskräpningen och sortera sitt avfall 
bättre. Information är effektivt tillsammans med andra 
styrmedel. Utbildning och rådgivning är en stor del av 
kommunikationsarbetet. 

Nudging

Att göra det lätt att göra rätt för invånare innebär att 
 underlätta för ett önskat beteende – en miljöstyrning 
eller en ”knuff ” i rätt riktning, så kallad nudging. Detta 
gör man genom att skapa bra förutsättningar för enklare 
sortering, avfallsminimering och en mindre resursslösande 
livsstil. Nudging är ett styrmedel som kan realiseras i form 
av information eller operativa åtgärder för att förenkla för 
invånarna.
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7. Framtidsutsikter
Miljöstyrande avfallstaxan

Avfallstaxan är ett viktigt styrmedel som vi kommer 
fortsätta styra fördelaktigt för dem som gör rätt, det vill 
säga att de som sorterar och minskar sitt avfall kommer få 
en större bonus medan de som inte sorterar eller minskar 
sina avfallsmängder kommer få högre taxa.  

Digitala nycklar  

I regionen finns det över 2 300 låsta dörrar, vilket innebär 
att det finns över 18 500 nycklar som används för att 
hämtningen av alla fraktioner ska fungera. Syftet med 
digitala nycklar är att alla miljörum ska kunna öppnas med 
en digital nyckel. Det medför en effektivare hantering av 
bland annat extra tömningar, utsättning och hemtagning 
av kärl men även en kostnadsbesparing när det gäller 
hantering och administration. Att ha enbart en enda 
nyckel ger en bättre arbetsmiljö för chaufförerna och ökad 
möjlighet att kunna hjälpas åt över kommungränserna. 

Behovsanpassad tömning

Avfallssektorn präglas av ett traditionellt analogt arbetssätt. 
Avfallstömning hos kund sker utifrån schemalagda rutter 
där samtliga avfallskärl på rutten töms oavsett fyllningsgrad. 
På senare år har digitaliseringen nått branschen genom 
ruttoptimeringsprogram och läsplattor i sopbilarna. Nästa 
steg är en fortsätt utveckling av Internet of  Things (IoT) 
där branschen kan koppla upp avfallskärl mot lågfrekventa 
nätverk med hjälp av ny sensorteknik. Ett nytt system som 
kan gör det möjligt att skapa mer flexibla servicelösningar 
för kunderna. Behovsanpassad tömning kan också göra det 
möjligt för NSR att skapa effektivare körturer.

Ett pilotprojekt med fokus på sensorteknik och be-
hovsanpassad tömning startade under 2018 i Mariastaden, 
Helsingborg.

Eftersortering  

En eftersortering av restavfallet innebär att en utsortering 
av förpackningar och tidningar genomförs innan ener-

giåtervinning. Detta skulle medföra minskade mängder 
restavfall och en ökad mängd återvunna förpackningar 
och tidningar. Om det skulle införas är det viktigt att 
det inte förekommer matavfall i restavfallet. Detta är ett 
 scenario som ska utvärderas under planperioden. 

Ny förbehandling för matavfall

Den befintliga förbehandlingsanläggningen är gammal och 
för att kunna säkerställa en korrekt hantering av matav-
fallet behövs en ny. En ny anläggning planeras vara klar 
under 2019 och kommer att ha en kapacitet som är mer  
än dubbelt så stor som idag. 

Biogas och biogödsel
Biogas är en etablerad energiprodukt med potential att 
utgöra en betydande del i den förnybara energimixen. 
Ökad produktion och användning av biogas och biogödsel 
ger många samhällsnyttor inom ramen för den cirkulära 
ekonomin.19 

Framtiden för biogasen och biogödseln är både ljus 
och mörk. De positiva framtidsutsikterna är bland annat 
en ökad efterfrågan på ekologiska livsmedel och biogödsel 
kan bli godkänt som gödselmedel.20

Positiva effekter med biogasen är att den inte leder 
till några nettoutsläpp av koldioxid vid förbränning och 
användningen som drivmedel bidrar till en betydligt för-
bättrad luftkvalitet i städerna samt minskad påverkan på 
hälsa och miljö.21 

Den negativa delen är kopplad till den ekonomiska 
situationen för landets biogasanläggningar. För närvarande 
är biogasen under hård press både från andra konkurrera-
de biodrivmedel och el samt från importerad biogas från 
främst Danmark. Den danska biogasen får dubbla stöd 
genom produktionsstöd i hemlandet och skattebefrielse i 
Sverige. Situationen har påverkat marknadspriset för bio-
gas i Sverige och lett till att många anläggningar kämpar 
med ekonomin.22 

Även kraven kring synliga föroreningar i biogödseln 
blir hårdare vilket innebär mer press på att säkerställa ren-
heten på matavfallet som går till biogasanläggningen. 

19 https://www.energigas.se/library/2151/nationell-biogasstrategi-20.pdf
20 https://www.avfallsverige.se/aktuellt/nyhetsarkiv/artikel/certifierad-biogodsel-fordubblad-pa-fyra-ar/
21 https://www.energigas.se/fakta-om-gas/biogas/biogas-och-miljoen/
22 https://www.avfallsverige.se/aktuellt/nyhetsarkiv/artikel/certifierad-biogodsel-fordubblad-pa-fyra-ar/
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Förändrade insamlingsmetoder

För att underlätta sorteringen för invånarna samt öka åter-
vinningsgraden kan insamlingssystemen behöva justeras. 
Ett bra system levererar återvinningsmaterial på bästa sätt 
samtidigt som det är enkelt för kunden att sortera. Ett 
bra insamlingssystem tar också hänsyn till chaufförernas 
 arbetsmiljö. Systemet ska dessutom fungera på ett miljö-
mässigt hållbart sätt med så få transporter som möjligt. 

Citylogistik

Det är många funktioner och flöden som ska få plats i den 
moderna stadskärnan. Med e-handel som en starkt växande 
sektor blir leveranserna fler, samtidigt som emballage och 
material ska fraktas ut. Parallellt med detta ska transporter-
na i städerna minska. Så hur planerar vi för en smart citylo-
gistik? Vilka möjligheter till synergieffekter finns i citylogis-
tiken? Ämnet är aktuellt och i samband med Helsingborgs 
stadsutvecklingsprojekt H+ studeras resursflöden för att få 
till en hållbar logistik och ett minimalt behov av transporter 
i nya stadsdelar.  

Externslam 

LRF och branschorganisationen Svenskt Vatten har krävt 
att regeringen och Naturvårdsverket ska ta större ansvar i 
frågan kring slam. Bland annat uppmanar de regeringen att 
införa ett nationellt mål. Målet är att återföra 80 procent av 
all fosfor från slammet till produktiv mark innan 2030.23 

2018 samlades 17 756,6 kubik externslam in i regionen 
och lämnades till reningsverken. Reningsverken kan idag 
bli Revaq-certifierade, det innebär att de aktivt bedriver 
ett strukturerat uppströmsarbete. Syftet med Revaq är att 
minska flödet av farliga ämnen till reningsverken, skapa en 
hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på 
vägen dit.24

Revaq-certifierade reningsverk får dock svårare att ta 
emot externslam från slamavskiljare som ofta har dålig 
kvalité, de vill säga lågt näringsinnehåll i förhållande till 
metallinnehåll, och kan försämra kvalitén på rötslammet.  
Detta gör att vi måste hitta nya alternativ för hantering av 
externslam.25 

Zero waste 

Visionen för framtiden är att det inte ska finnas något 
 avfall, eller att synen på hur vi ser på avfall förändras till ett 
mer cirkulärt synsätt. Allt är – eller borde kunna vara – en 
resurs. När produkter designas för att återvinnas, när kon-
sumenter gör hållbara val och när vi endast tar i anspråk de 
resurser vi behöver, kan vi uppnå en cirkulär ekonomi där 
avfall blir till material som blir till nya produkter.  

23 http://www.sverigesnatur.org/aktuellt/slam-kan-forsvinna-fran-akrarna/
24 https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/avlopp-och-miljo/kretslopp-och-uppstromsarbete/revaq-certifiering/
25 https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/rapporter/rapportera/article/avvattning-av-slam-fran-sma-avloppsanlaggningar-kvalitet-och-avsattning/#news-single-re-
port__tabs-filepage
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8. Framtagandet av planen
Processen

En projektgrupp samt en styrgrupp med representanter 
från samtliga ägarkommuner har kontinuerligt träffats 
under planens framtagande. Projektgruppen utsåg i sin tur 
representanter för olika ämnesområden för att diskutera 
mål inom följande tema:

 ● Matsvinn – Måltidsutvecklare deltog för att diskutera 
mål och åtgärder mot att minska matsvinnet i de 
kommunala verksamheterna och skapa nätverk över 
kommungränserna. 

 ● Avfall i tillsynen – Tillsynsmyndigheter deltog för att 
diskutera mål och åtgärder mot att inkludera avfall i 
tillsynsarbetet. 

 ● Nedskräpning – Representanter inom gata- och 
parkenheter deltog för att diskutera mål och åtgärder 
kring nedskräpning och skapa nätverk över kommun-
gränserna. 

 ● Avfallsminimering – Representanter från Vård- och 
omsorg, Skol- och fritidsförvaltningarna deltog för 
att se var avfallet uppstår i deras verksamheter och 
diskuterade mål och åtgärder för att minska den 
mängd avfall som uppstår. 

Målområdena har utformats med avfallshierarkin som grund. 
Effektmålen togs fram genom nationellt och regionalt priori-
terade områden, djärva mål som regionen arbetat med sedan 
tidigare. De har också baserats på vad som framkommit i 
diskussioner i projektgrupp och tema grupper. Invånare i 
kommunerna har fått lämna förslag och synpunkter om vilka 
förändringar de skulle önska för att underlätta avfallshante-
ringen. Även genom samarbete med villaägarnas riksförbund 
och hyresgästföreningen har vi skapat nätverk för att nå ut 
till regionens invånare för att kunna skapa en medvetenhet. 

Andra aktörer som varit delaktiga i framtagandet av 
planen har varit Öresundskraft AB, som en del av projekt-
gruppen. Det är viktigt att de är med i framtagandet av 
effektmålen eftersom allt insamlat restavfall i dagsläget går till 
energiåtervinning i Filbornaverket som drivs av Öresunds-
kraft AB. NSVA (Nordvästra Skånes vatten och avlopp) samt 
deltagare från Höganäs och  Ängelholms VA-enheter har 
fått delge sina synpunkter på externslam och fettavskiljare. 

Regionens massgrupp har fått delge sina synpunkter på 
massahanteringen. Sveriges Byggindustrier har deltagit och 
framfört sina synpunkter på verksamhetsavfall i synnerhet 
bygg- och rivningsavfall.  

Ungdomsrådet i Ängelholm fick möjlighet att ge syn-
punkter på främst frågor om nedskräpning och matsvinn 
under en workshop. 

Under framtagandet av denna plan sammankallades 
ett nätverk för branschmedarbetare som arbetar med att ta 
fram regionala avfallsplaner i västkustsregionen. Syftet har 
varit att lära av varandra och utöka samarbetet kring målen 
om att minska avfallsmängderna och dess farlighet.  

I åtgärdsarbetet har mindre grupper från kommunerna 
samt olika enheter inom NSR träffats. Eftersom kom-
munerna har olika förutsättningar när det gäller resurser 
har varje kommun tagit fram en egen åtgärdslista för hur 
kommunen ska arbeta mot de gemensamma effektmålen. 

Deltagarlista 

Organisation

Beställare: Cecilia Holmblad, renhållningschef

Projektledare: Tina Jörgensen, avfallsstrateg

Biträdande 
projektledare:

Josefin Stråhle, avfallsstrateg

Styrgrupp

Bjuvs kommun Deltagit

Båstads kommun Tina Eriksson, miljöchef &  
Mårten Sällberg, tf. miljöchef

Helsingborgs stad Henrik Frindberg, miljödirektör 
& Per Lindqvist, avdelningschef - 
drift och underhåll

Höganäs kommun Margareta Engkvist  
Björkenhall, förvaltningschef

Åstorps kommun Anders Aronsson, miljöchef

Ängelholms kommun Rune Liljenberg, miljöchef
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Projektgrupp

Bjuvs kommun Sofia Wahlström, miljöstrateg

Båstads kommun Angelica Hunyor, miljöinspektör

Helsingborgs stad Jens Gille, miljöstrateg & Elisabeth 
Lindkvist, utvecklingsingenjör

Höganäs kommun Kaj Ling, renhållningschef, Maria 
Fänge, miljöinspektör & Joacim  
Kronvall, abonnenthandläggare

Åstorps kommun Petra Johansson, miljöinspektör/ 
miljöstrateg 

Ängelholms 
kommun

Robin Pehrsson, miljöutvecklare & 
Susann Holmgren, gatuingenjör

Öresundskraft AB Cecilia Andersson, hållbarhetsstrateg

Tematräffar Bjuvs  
kommun

Båstads 
kommun

Helsing-
borgs stad

Höganäs 
kommun

Åstorps 
kommun

Ängelholms 
kommun

NSR

Avfall i tillsyn X X X X

Matsvinn X X X X

Nedskräpning X X X X

Skol- och fritid X X X

Vård- och omsorg X X X X

Grupper Bjuvs  
kommun

Båstads  
kommun

Helsingborgs 
stad

Höganäs  
kommun

Åstorps  
kommun

Ängelholms 
kommun

Insamlings- 
entreprenörerna

18-05-16 18-05-30 (2019/2020) 18-06-15 18-05-16 18-05-31

Invånarna 18-06-07 18-06-20 (2019/2020) 18-06-25 18-06-11 18-06-26

Ungdomsråd (2019/2020) 18-03-21

Arbetsgrupp

Övriga intressenter:

Fastighetsbolag

Hyresgästföreningen

Villaägarna

Öresundskraft AB

Nätverk Avfallsplan

Vatten och Avlopp
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Definitioner
Annat matavfall 

I plockanalyser på matavfall finns en fraktion som kallas 
annat matavfall och består av hushållspapper, servetter 
och snittblommor. Detta kan läggas i matavfallet och 
påverkar inte biogasprocessen. 

Arbetsplatsnetto 

Med arbetsplatsnetto menas skillnaden mellan in- och 
utpendlare i en kommun.

Avfall 

Varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med 
eller avser eller är skyldig att göra sig av med klassas som 
ett avfall. 

Avfall Web 

Avfall Sveriges webbaserade statistiksystem för hantering 
av avfallsstatistik heter Avfall Web. Databasen tar bland 
annat hänsyn till fridsboende, gästnätter och arbetsplats-
netto och inte enbart folkbokförda inom kommunen.  
Detta för att avfall uppstår även under arbetstid och semester. 

Avfallshierarkin 

Prioriteringsordning som visar i vilken ordning olika 
 behandlingsmetoder för avfall bör användas för att mini-
mera miljöpåverkan. Avfallshierarkin regleras i ramdirek-
tivet om avfall och är implementerad i svensk lagstiftning 
genom olika bestämmelser i miljölagstiftningen. 

Biobaserad plast

Plast producerad av förnybar råvara klassas som en 
 biobaserad plast. Halten förnybar råvara kan variera. 

Biologisk nedbrytbar plast 

Plast som bryts ner i industriell kompostering är en 
 biologisk nedbrytbar plast. Plasten kan vara av fossil  
eller av biobaserad råvara.  

Cirkulär ekonomi 

En cirkulär ekonomi bygger på att återanvända, laga och 
att betrakta avfall som en resurs. En cirkulär ekonomi 
strävar efter produkter som är allt mer hållbara, allt mer 
återvinningsbara och där icke förnybara material över tid 
ersätts med förnybara.26 

Deponering 

Behandlingsmetoden där avfall läggs på hög under 
 kontrollerade former kallas deponering. 

Externslam 

Med externslam menas avloppsslam från trekammar- 
brunnar och andra små avloppsanläggningar. Externslam 
är det slam som avfallshanteringen har ansvar för och 
klassas som ett hushållsavfall.

Farligt avfall (FA) 

Som hushållens farliga avfall räknas farliga kemikalier, olja, 
bekämpningsmedel, batterier, färgrester etc. samt elektriskt- 
och elektroniskt avfall, glödlampor, lysrör, tryckimpreg-
nerat trä med mera. 

Grovavfall 

Avfall som uppkommer vid normalt boende och som 
är så tungt eller skrymmande att det inte är lämpligt att 
lägga i ordinarie avfallskärl för hushållsavfall sorteras som 
grovavfall. 

Gästnätter 

Med gästnätter menas antal övernattningar på hotell, 
vandrarhem, stugbyar, campingplatser och uthyrning av 
lägenheter. 

26 www.regeringen.se/artiklar/2015/07/cirkular-ekonomi-inom-eu--en-prioriterad-fraga-for-regeringen, 2017-06-11 Sida 21 av 73
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Hushållsavfall 

Avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt 
avfall från annan verksamhet. Exempel på avfall från 
hushåll: köksavfall, brännbart avfall, latrin, slam från 
slambrunnar och slamtankar, grovavfall och farligt avfall. 
Exempel på avfall från annan verksamhet som är jämför-
ligt med avfall från hushåll: avfall från personalmatsalar, 
storkök och toalettavfall. 

Mikroplast 

Mikroplaster är ett samlingsnamn för plastpartiklar som är 
mindre än 5 millimeter. 

Matavfall 

Matrester från hushåll, restauranger och storkök som är 
komposterbart eller rötbart. 

NSR:s ägardirektiv

Mål för verksamheten antagna av NSR:s ägarkommuner.

Onödigt matavfall (matsvinn) 

Det matavfall som slängs i onödan är ett onödigt matav-
fall. Till exempel mat som blivit för gammal eller mat som 
vi slänger för vi inte orkat äta upp, det vill säga livsmedel 
som hade kunnat konsumerats om det hanterats annorlunda.

Onödig plast

 Onödig plast är den plast som inte behövs, inte fyller 
en nyttig funktion eller när det finns ett miljövänligare 
alternativ. Detta kan vara sugrör, ballongpinnar, tops eller 
engångsartiklar. 

Oundvikligt matavfall 

Det matavfall som uppstår som en restprodukt av de livs-
medel vi behandlar – till exempel potatisskal, kaffesump 
eller fruktskal är oundvikligt matavfall.

Plockanalys

En metod där avfallet separeras i olika fraktioner kallas 
plockanalys. Genom detta kan en procentuell avfallssam-
mansättning beräknas.

Producent 

Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller 
säljer en vara eller en förpackning eller den som i sin 
yrkesmässiga verksamhet ger upphov till avfall som kräver 
särskilda åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl. 

Producentansvar 

Producenterna ska enligt lag se till att det avfall som 
producenten ger upphov till samlas in, transporteras bort, 
återvinns, återanvänds eller bortskaffas. 

Region 

Med region avses NSR:s ägarkommuner (Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm).

Rejekt 

Rejekt är det material som på grund av sin låga kvalité inte 
accepteras i behandlingsprocessen.

Restavfall 

Det avfall som finns kvar efter utsortering av övriga 
avfallsfraktioner. 

Resursslöseri 

Att använda mer resurser än nödvändigt är att slösa på 
världens resurser. Vår natur och dess resurser ska utnyttjas 
så varsamt och effektivt det är möjligt. Grundläggande i 
detta arbete är att vi undviker resursslöseri som exempelvis 
matsvinn och så långt det är rimligt och samhällsekono-
miskt hållbart återvinner produkter, material och energi.
 
Schaktmassor 

Med schaktmassor avses massor som består av jord eller 
annat material som lossgjorts genom schaktning samt 
blandade fraktioner av inert material så som till exempel 
betong,  klinker, porslin och tegel.

Återanvändning 

Återanvändning görs när något som inte är ett avfall 
 används igen för att fylla samma funktion som det 
ursprungligen var avsett för eller användas inom ett nytt 
användningsområde. 

Återvinning 

Med återvinning avses bland annat materialåtervinning, 
energiåtervinning, kompostering och annan biologisk 
behandling. Återvinning innebär att nyttan från avfallet, 
exempelvis i form av material, energi eller näringsämnen, 
tas tillvara. 

Återvinningscentral (ÅVC) 

Återvinningscentral är en bemannad anläggning för 
grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, farligt avfall med 
mera. På regionens återvinningscentraler kan invånarna 
även lämna till återbruk.

Återvinningsgrad 

Återvinningsgraden beskriver den procentuella andelen av 
insamlat material som faktiskt blir nya produkter. 

Återvinningsstation (ÅVS)

En återvinningsstation är en avlämningsplats installerad av 
FTI AB för hushållens returpapper och förpackningar av 
glas, plast, metall och papper som ingår i producentansvaret.
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Bilaga 1F. 
Beskrivning av  
Ängeholms kommun
Folkmängd och fakta 
Ängelholm är en kustkommun i nordvästra Skåne, belägen 
längst inne i Skälderviken mellan Bjäre- och Kullahalvön 
nära Helsingborg, Danmark och kontinenten. Kom-
munen har en god infrastruktur med vägar, järnväg och 
flygplats. Den består av ett varierat landskap med en lång 
sandstrand, slätt, sjöar och djupa skogar. Det finns flera 
slingrande åar i kommunen, varav Rönneå är den största 
och mest kända. Ängelholms kommun utgör en del av Fa-
miljen Helsingborg tillsammans med 10 andra kommuner 
i nordvästra Skåne. 

Den 31 december 2017 bodde 41 786 personer inom 
kommunens gränser. Sedan 2013 har kommunen i genom-
snitt ökat med 480 personer om året. Bostadsbeståndet 
bestod år 2016 av 11 163 småhus, 7 634 lägenheter i fler-
bostadshus samt 634 övriga hus och specialbostäder. Av 
kommunens 11 163 småhus är 1 571 eller cirka 14 procent 
registrerade som fritidshus. Mellan 2013 och 2016 ökade 
bostadsbeståndet med 289 småhus och 369 lägenheter i 
flerbostadshus samtidigt som antalet övriga hus och speci-
albostäder minskade med 92 stycken. Den totala ökningen 
under perioden var 566 bostäder.

Näringslivsstruktur

Ängelholms kommun har 3 242 medarbetare varav 2 
859 tillsvidareanställda. I kommunen finns cirka 2 200 
egenföretagare och majoriteten av företagen är små eller 
medelstora med färre än 50 anställda. Cirka 99 procent av 
företagen har 1–49 anställda. Största arbetsgivare är Äng-
elholms kommun och Skåne läns landsting. Största privata 
arbetsgivare är Swerock Aktiebolag, Tommy Nordberghs 
Åkeri AB, Hemocue aktiebolag och Logent AB.

Framtidsutsikt
Förändringar i bostadsbeståndet

Det byggs villor och flerbostadshus i Munka Ljungby. I 
Ängelholm är byggnation av villor och flerbostadshus i full 
gång centralt på Parallelltrapetsen. Stationsområdet och 
Fridhem är på gång. Koncepthus planeras i Strövelstorp, 
Össjö, Hjärnarp och Södra Utmarken. Prognosen för bygg-
nation av bostäder i kommunen till och med år 2027 är to-
talt cirka 2 600 bostäder. Det är fördelat på cirka 600 villor, 
cirka 1 900 flerbostadshus och cirka 80 seniorboenden.

Målet är att befolkningen i Ängelholm ska öka med en 
procent om året. Det är ett tufft mål som ställer krav på 
fortsatta möjligheter för bostadsbyggande och att nödvän-
diga beslut för att förverkliga detta fattas.

Utbyggnad av avloppsnät

Till 2023 ska Ljungabolet och Äspenäs ha fått tillgång 
till kommunalt spillvatten. Även nya exploaterings
områden kommer kopplas på. Totalt finns det 2488 aktiva 
 abonnemang på små avloppsanläggningar i Ängelholms 
kommun.

Lokala mål
Visionen för Ängelholms kommunens är en övergripan-
de riktlinje med blicken mot 2020. Utöver visionen finns 
det två lokala styrdokument som berör avfallsområdet i 
Ängelholms kommun. 

Vision för Ängelholm 2020

Ängelholm är möjligheternas kommun som kraftfullt och 
hållbart utnyttjar de konkurrensfördelar som ges av det 
geografiska läget och utmärkt infrastruktur. Ängelholm 
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är attraktivt som bostads-, studie- och besöksort och för 
företag som vill utveckla sin verksamhet. Ängelholm är en 
av de ledande kommunerna i en expanderande Öresunds-
region. Den växer genom såväl inflyttning som ett födelse-
överskott och erbjuder miljöer för boende och rekreation 
där närheten till havet är särskilt utmärkande. Ängelholm 
är profilerad som ungdomsstaden, idrottsstaden, kun-
skapsstaden och hälsostaden.

ÖP2035 – Översiktsplan  
för Ängelholms kommun

Översiktsplanen är det övergripande dokumentet för 
 Ängelholms kommun. Området avfall behandlas i  
avsnittet En hållbar infrastruktur. 

Avfall

Avfallshanteringen ska ske på ett säkert och miljöeffektivt 
sätt. Kommunen ska arbeta för att förebygga att avfall upp-
kommer, sträva efter en ökad återanvändning av produkter 
och en ökad materialåtervinning. Därför är det viktigt att 
fysiska förutsättningar såsom utrymme för sortering av 
avfall och tillgängliga platser för återvinning skapas. 

Ställningstagande: Skapa robusta system

Avfallsplan, dagvattenpolicy och VAplan ska följas. Plane-
ring av ny bebyggelse och VAutbyggnaden ska samspela. 
Avfallsmängder ska minska och materialåtervinningen 
öka. En hög tillgänglighet av elektronisk kommunikation 
eftersträvas. Kommunen ska verka för en markförläggning 
av kraftledningar vid nätkoncessioner. Vid planering ska 
erforderligt skyddsavstånd ska hållas.

Miljöplan för Ängelholms kommun 

I Ängelholms kommun finns sedan den 1 januari 2014 
en ny miljöplan med grund i de nationella och regiona-
la miljömålen. Kommunen har valt att arbeta med sex 
övergripande och strategiska mål, i vilka de 16 nationella 
miljökvalitetsmålen kan sorteras in. De sex inriktningarna 
för miljöarbetet är:

 ● god vattenkvalitet
 ● en levande natur och ett friskt ekosystem
 ● effektiv användning och produktion av energi
 ● hållbart transportsystem
 ● en levande och god bebyggd miljö
 ● upphandling utifrån ett miljö  

och hållbarhetsperspektiv
 
De inriktningar som berör avfallsområdet är Effektiv an-
vändning och produktion av energi samt Hållbara transportsystem.

Effektiv användning och produktion av energi

Ängelholms kommun ska främja och stimulera förnybar en-
ergiproduktion, vara 100 procent fossilfri i sin energianvänd-
ning och stimulera och prioritera användningen av biogas.

Hållbara transportsystem

Ängelholms kommun ska vara fossilbränslefri i alla sina 
transporter. 

Nulägesbeskrivning hushållsavfall Ängelholm

Avfallsmängder

Tabell 1. Insamlade mängder avfall från hushållen över tid, 2011-2017. Angivet som kilo per invånare och år.

Fastighetsnära kommunalt ansvar

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Restavfall 178,6 167,6 167,6 167,1 167,1 157,5 142,8

Matavfall, orent 0,0 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Matavfall 56,9 64,0 64,1 61,9 61,9 62,5 67,2

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

Trädgårdsavfall 76,4 74,6 67,5 68,8 68,5 62,2 64,9

Summa hämtat vid fastighet: 314,5 308,8 301,3 299,6 299,5 284,3 278,2
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Producentansvarsmaterial - fastighetsnära, återvinningsstationer och återvinningscentral

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tidningar 21,9 15,7 35,5 33,2 33,1 29,1 42,5

Pappersförpackningar 7,1 6,2 16,2 17,3 22,3 21,6 22,4

Glasförpackningar 8,3 8,4 18,5 17,7 17,9 19,8 18,5

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

Plastförpackningar 2,7 2,8 8,2 16,2 12,7 13,1 14,3

Summa förpackningar och tidningar 40,4 33,7 80,5 86,8 88,9 86,5 101,4

Tabell 2. Insamlad mängd producentansvarsmaterial över tid, 2011-2017. Angivet som kilo per invånare och år.

Tabell 3. Total mängd insamlat avfall (fastighetsnära, återvinningsstationer och återvinningscentral) över tid, 2011-2017.  
Angivet som kilo per invånare och år.

Tabell 4. Insamlad mängd avfall från återvinningscentralerna lämnat av invånare från Bjuv kommun över tid, 2011-2017.  
Angivet som kilo per invånare och år.

Total avfallsmängd från hushållet

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total avfallsmängd 667,7 631,2 716,6 662,1 516,0 499,6 490,3

Total avfallsmängd,  
exklusive trädgårdsavfallet

498,9 478,4 547,7 541,3 415,9 406,1 399,9

NSR återvinningscentral

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Restavfall, plattan 53,6 51,8 59,5 51,4 34,5 7,2 10,5

Restavfall, brännbart 7,8 17,7

Resårmöbler 3,9 2,7 4,9 5,1 5,1 5,4

Trädgårdsavfall 92,4 78,3 101,4 52,0 31,7 31,3 25,6

Fallfrukt 0,0 0,0

Trä 79,0 68,5 65,9 70,1 20,7 21,0 16,6

Metallskrot 19,3 11,2 12,8 14,0 14,2

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

Wellpapp (via åvc) 4,5 4,9 5,0 4,7

Farligt avfall 8,0 10,4 13,8 10,8 4,5 4,9 4,6

Elavfall 20,5 18,5 18,4 17,7 13,1 12,4 10,9

Återbruk, möbler 2,4 2,7 1,5 2,0

Återbruk, textil 1,0 0,9 0,9 1,2

Summa inkommande till  
återvinningscentralen

312,7 288,7 334,8 279,1 131,2 131,1 114,0
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Avfallsmängderna per invånare  
i Ängelholm har minskat

Vid NSR:s återvinningsanläggning på Filborna vägs det 
avfall som samlas in bland villor och flerfamiljshus. Vid 
varje invägning registreras mängderna indelat per frak-
tion och på årsbasis sammanställs statistik som ligger till 
grund för målsättningarna i denna avfallsplan. Den totala 
mängden avfall exklusive trädgårdsavfall per invånare har 
minskat med 18 procent sedan 2011. Den största bidra-
gande faktorn till minskningen är återvinningscentralen. 
2015 berodde minskningen på återvinningscentralen 
framförallt på en tydlig uppdelning mellan hushållsavfall 
och verksamhetsavfall. 2016 infördes ett passersystem på 
alla återvinningscentraler och sedan 2017 kan allt inkom-
mande avfall fördelas till rätt kommun beroende på vilken 
kommun avfallslämnaren tillhör. 

Producentansvarsmaterial

Den totala mängden producentansvarsmaterial har ökat 
med 150 procent sedan 2011. 2016 infördes fyrfackskärl i 
hela Ängelholm vilket har gjort det enklare för kommun-

invånarna att sortera ut producentansvarsmaterial hemma. 
Mängden insamlade tidningar har ökat med 90 procent 
sedan 2011, ökningen beror framförallt på att man nu sor-
terar rätt. Plockanalyser på restavfallet innan fyrfackskärlen 
infördes innehöll 39 procent producentansvarsmaterial 
och efter fyrfacksinförandet innehöll det 23 procent  
producentansvarsmaterial. 

Plockanalyser

Under flera år har plockanalyser genomförts på mat och 
restavfall från hushållen i Ängelholm. Plockanalyserna 
innebär att man sorterar avfall i olika fraktioner för att 
bestämma sammansättningen eller renheten på avfallet. 
Från resultatet kan man sedan få en indikation om vad 
som behöver förbättras eller om en genomförd insats gett 
effekt. Resultatet är även en viktig del i arbetet med att 
följa upp målen i avfallsplanen.

Utifrån plockanalyserna genomförda 2018 fanns det 
cirka 3,5 kilo textil per invånare och år hos villa och 
fritidsabonnenter och cirka 9 kilo textil per invånare och 
år i flerfamiljshus. 
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Plockanalyser på restavfallet

Restavfall flerfamiljsfastigheter 2018 Restavfall villor 2018

27 % 20 %

2 % 2 %

30 % 23 %1 % 0 %

40 % 55 %

Matavfall Farligt avfall & elektronik RestavfallTrädgårdsavfall Tidningar & förpackningar
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Nulägesbeskrivning  
övrigt avfall

Insamlingssystem 

För verksamhetsavfall är marknaden avreglerad, det inne-
bär att verksamheterna får anlita vem de vill med tillstånd 
till att hämta deras avfall. De kan även själva transportera 
sitt avfall om de har tillstånd för detta. Verksamhetsutöva-
re har själva ansvaret för att det egna avfallet transporteras 
bort och behandlas enligt EU:s avfallstrappa. De som 
transporterar avfallet ska ha tillstånd för detta (det finns 
vissa undantag vid små mängder). En verksamhet kan 
även ha avfall som räknas som hushållsavfall till exempel 
avfall från fikarum och från städning. Detta hushållsavfall 
ska hämtas av NSR:s entreprenör. För verksamhetsavfall 
har Ängelholms kommun ett planeringsansvar och till-
synsansvar (i de fall kommunen är tillsynsmyndighet).

Insamlade mängder: verksamhetsavfall 

Kommunen har idag ingen samlad bild av mängden verk-
samhetsavfall som produceras i kommunen. Andelen små 
och medelstora företag är många i Ängelholms kommun 
och även i närliggande kommuner som Båstad och troligt-
vis kommer detta avfall in vid NSR återvinningsanlägg-
ning Ängelholm.

Behandlingsanläggningar 
Fyra anläggningar klassade för mottagning av avfall finns 
i Ängelholms kommun. Hushållsavfall som samlas in av 
kommunen transporteras till NSR återvinningsanläggning 
Helsingborg för mellanlagring och/eller sortering innan 
behandling eller borttransport. 

Nsr återvinningsanläggning ängelholm 

Fastighet: Betongen 3. 
Verksamhetskod: 90.30, 90.50, 90.100, 90.80, 90.170. 
Typ av avfall: Grovavfall, trädgårdsavfall, återvinningsma-
terial, schaktmassor, producentansvarsmaterial, elektronik 
samt farligt avfall. 
Behandlingsmetod: Anläggningen består av en återvin-
ningscentral för hushåll och verksamheter, en miljöbod 
för farligt avfall, ytor för mottagning av grövre träavfall, 
trädgårdsavfall, ytor för kompostering samt ytor för 
skrot-, asfalt och betongåtervinning samt omlastning/
sortering av industriavfall. Återvinningscentralen är öppen 
måndag till fredag samt lördagar. Det mesta material som 
kommer in transporteras till NSR återvinningsanläggning 
Helsingborg eller direkt till annan mottagare för återvin-
ning, mellanlagring eller slutomhändertagande. 
Tillåtna mängder: Mellanlagring, behandling och mekanisk 
bearbetning av icke farligt avfall/år: 46 000 ton. Sortering, 
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Plockanalyser på matavfallet

Matavfall flerfamiljsfastigheter 2018 Matavfall villor 2018

4 % 3 %

5 % 3 %

12 % 13 %

81 % 72 %

0 % 9 %

Icke matavfall Oundvikligt matavfall Onödigt matavfall
Annat matavfall (tex.  
servetter, snittblommor)

Matavfallspåsar
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fragmentering och bearbetning av plastavfall: 10 000 ton. 
Mellanlagring av: återvinningsmaterial, verksamhetsavfall, 
schaktmassor, matjord, asfalt och betong, totalt 20 000 
ton. Krossning, siktning och kompostering av trädgårds-
avfall: 8 000 ton. Lagring av bränsleflis: 3000 ton. Mellan-
lagring av farligt avfall: 3000 ton. 

Sita:s omlastningsstation i vejby 

Fastighet: Vejby 261:1. 
Verksamhetskod: 90.40. 
Typ av avfall: Hushållsavfall (restavfall och matavfall), 
förpackningar och tidningar. 
Behandlingsmetod: Enbart omlastning och mellanlagring. 
Komprimering sker av restavfall innan borttransport. 
Tillåtna mängder: 10 000 ton. 

Åkerslunds kraftvärmeverk 

Fastighet: Rebbelberga 129:2. 
Verksamhetskod: 90:200. 
Typ av avfall: Returträflis, Biomal och bränslerester. 
Behandlingsmetod: Förbränning i två BFBpannor. 
Tillåtna mängder: 125 000 ton per år. 
Kapacitet: 54 MW avfallskapacitet. 

Nedlagda avfallsslag 
Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:6)  
bör riskbedömning av nedlagda deponier göras enligt 
Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade 
områden, MIFO.

Klass 1: Särskilda miljöskyddsåtgärder
bedöms nödvändiga.
Klass 2: Prov och undersökningar bör göras
för att kunna ta ställning till behov av åtgärder.
Klass 3: Objektet synes kunna föras till
grupp 4 efter enkla åtgärder.
Klass 4: Särskilda miljöskyddsåtgärder
synes ej behövliga.

Avfallsupplag Start Slut Typ av avfall Kommentar Klass

Ausås 1:5 1965 1972 Kommunalt hushålls-
avfall.  

Idag jordbruksmark. Privat markägare. 2

Axtorp 6:6 (1) Okänt 1968 Kommunalt hushålls-
avfall.

Privat markägare. 3

Axtorp 6:6 (2) 1974 1980 Osäkert men kan vara 
industriavfall i form av 
limläder, hushållsavfall, 
byggnadsavfall.

2

Axtorp 12:10 1973 1974 Användare av deponin 
var ”egna kommunens 
industrier” – och det som 
deponerades där var 
limläder.

På grund av att limläder har deponerats 
på platsen och man i garvningsproces-
sen troligtvis använt sig av krom och 
arsenik, kan dessa ämnen finnas på 
platsen.

2

Barkåkra 55:1 Främst bygg-, schakt 
och trädgårdsavfall men 
även bilar, kylskåp och 
kemikalier.

Det är oklart om detta avfall togs 
bort innan sluttäckning. Deponin är 
belägen på grus vilket är en genom-
släpplig jordart. På fastigheten finns idag 
ängsmark. Det finns dock en pågående 
detaljplan på fastigheten. Enligt plankar-
tan planeras det bostäder och naturom-
råden på platsen där deponin är belägen. 
Prioriterad i handlingsplanen.
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Barkåkra 58:1 1964 Grovavfall från hushåll 
främst, även schakt-
massor, byggnadsavfall 
och ris.

I prover som togs på deponin 2010 var 
det förhöjda halter av PAH vilket visar 
på att det finns farliga ämnen i deponin. 
Deponin på Barkåkra 58:1 är belägen på 
grus vilket är en genomsläpplig jordart. 
På fastigheten finns idag jordbruksmark. 
Det finns dock en pågående detaljplan 
på fastigheten. Enligt plankartan plane-
ras det bostäder, handel och kontor på 
platsen där deponin är belägen. Priorite-
rad i handlingsplanen.

2

Barkåkra 7:44 1957 Hushållsavfall och 
grovavfall.

Gammalt grustag. Förbjuden depone-
ring under 90-talet. 1997 togs prover 
som visade på förhöjda halter av 
aluminium, nitrat, nitratkväve och fosfat. 
Prioriterad i handlingsplanen.

2

Söndrebalj 7:2 1957-58 1969 Hushållsavfall, schakt-
massor.

Jordbruksmark. Ingen ansvarsutred-
ning bedöms nödvändig (kommunalt 
ansvar). Deponin beaktas inom ramen 
för detaljplanearbetet. Komplette-
rande undersökningar kan omfatta 
flygbildsstudier, provgropsgrävningar 
för att lokalisera/avgränsa deponin, ev 
borttransport av massor i samband med 
exploatering.
Tidplan: Styrs av exploateringsintresset. 
Inga åtgärder bedöms vara aktuella i 
närtid.

2

Tåstarps 9:1 Okänt 1969 Ej känt, okontrollerad 
tippning.

Belägen intill bäck samt vattenskydds-
område. Eldning har genomförts på 
deponin. Jordbruksmark med privat 
ägare. Prioriterad i handlingsplanen.

2

Hillarp 2:12 1968 Okänt Avsedd för byggnads och 
trädgårdsavfall. Pågick 
även deponering av hus-
hållsavfall, oljedunkar, 
kemikalier från industri-
er, bilar.

Före detta grus- och bergtäkt. Ska ha 
förekommit eldning. Idag skogsmark.

2

Hillarp 40:1 1969 Okänt Trädgård- och byggnads-
avfall, tippmassor.

Ingen fyllning av bäckravin. Prioriteras i 
handlingsplanen.

2

Gröneborg 3 och 4 Okänt 1930 Hushållsavfall Villaområde med vägar och parkmark. 
Kommunal och privatägd mark.

4

Munka Ljungby 
35:13

1940 Okänt Kommunalt hushålls-
avfall

Syntes spår av deponin 2012. Stort 
skyddsvärde. Prioriterad i handlings-
planen.

2

Vemmentorp 1:3 1960 1964 Hushållsavfall Hasslarpsån ligger precis norr om depo-
nin. Privat markägare. Jordbruksmark.

2

Vejby 264:1 1974 2018 Schaktmassor mm. Omlastning avfall från Båstad avslutad. Ej  
bedömd 

Ängeltofta 10:1 1964 Okänt Sluttäckning pågår och beräknas vara 
slutförd år 2019.

2

Kulltorp 163 1966 Hushållsavfall och indu-
striavfall

Återställd med godkänd sluttäckning. 2

Fabrikstipp, Syd-
svenska Läderfa-
briken

Okänt 1967 Fabrikstipp Känsligt beträffande ytvatten. 2  
(4 efter 
disk)

Kärra 1:9 Okänt Okänt Sand/grus. Ej  
bedömd
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Bilaga 2F. 
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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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. 

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

Enheten för natur och ekologisk 
hållbarhet, NSR

Ängelholms kommun arbetar för 
att förebygga avfall i de kommunala 
verksamheterna. 

Samhälle (måltidsservice), NSR

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

Hälsa, Lärande och familj, servicestöd 
och kommunikation (IT)

Ängelholm kommun arbetar för att 
minska matsvinnet i de kommunala 
verksamheterna, med hjälp av pro-
grammet Hantera. 

Hälsa, Samhälle (måltidsservice)

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

Miljöenheten, NSR

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

Enheten för natur och ekologisk 
hållbarhet, upphandlingsenheten

Ängelholms kommun ska årligen 
delta på nätverksträffar som NSR 
sammankallar.

Ängelholm kommun, NSR

Ängelholms kommun arbetar kon-
tinuerligt med den interna avfalls-
gruppen som startades 2018.

Enheten för natur och ekologisk 
hållbarhet

Ängelholms kommun ska med hjälp 
av upphandling fasa ut onödiga 
förpackningar.

Enheten för natur och ekologisk 
hållbarhet

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

Agenda 2030 

12.3. Till 2030, halvera det globala matsvinnet 
per person i butiks- och konsumentledet, och 
minska mat svinnet längs hela livsmedels-
kedjan, även förlusterna efter skörd.

12.5. Till 2030 väsentligt minska mängden 
avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfall.

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medveten-
het som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen.

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Sveriges nationella avfallsplan

 ● Återanvändning av textilier och material- 
återvinning av textilavfall ska öka. 

Effektmål

Motivering

AnsvarÅtgärd
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Målområde 1:  
Förebygga  
resursslöseri
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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.

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

Miljöenheten, NSR

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

Stadsmiljö

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

Servicestöd, ekonomi och  
kvalitet (fastighetsstrategerna,  
Ängelholmlokaler)

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

Miljöenheten, NSR

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

Miljöenheten

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

Stadsmiljö

Ängelholms kommun deltar tillsam-
mans med NSR i arbetet med att 
se över miljö- och användarvänlig 
avfallsbärare för matavfall.

Miljöenheten, NSR

Arbeta för att utforma kretslopps-
baserade lösningar för slam från 
enskilda avlopp.

Ängelholms Reningsverk, NSR

Utbilda tjänstemän och politiker om 
avfallshantering, genom studiebesök 
på NSR.

Enheten för natur och ekologisk 
hållbarhet, NSR

Agenda 2030 

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- 
och sjukdomsfall till följd av skadliga kemika-
lier samt föroreningar och kontaminering av 
luft, vatten och mark.

11.6. Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat 
genom att ägna särskild uppmärksamhet åt 
luftkvalitet samt hantering av kommunalt och 
annat avfall.

12.2. Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning 
och ett effektivt nyttjande av naturresurser. 

12.5. Till 2030 väsentligt minska mängden 
avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfall.

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medvetenhet 
som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen.

Effektmål

Motivering

AnsvarÅtgärd
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Målområde 2:  
Från avfall  
till resurs

15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart 
använda ekosystem på land och i sötvat-
ten och deras ekosystemtjänster, särskilt 
skogar, våtmarker, berg och torra områden, 
i enlighet med de skyldigheter som anges i 
internationella överenskommelser.

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Sveriges nationella avfallsplan

 ● Återanvändning av textilier och material- 
återvinning av textilavfall ska öka
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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.

Mäta nedskräpningen genom antal 
ärenden om nedskräpning för att 
kunna följa utvecklingen, utforma 
åtgärder och utvärdera insatser. 

Stadsmiljö

Ängelholms kommun arbetar för att 
förebygga och minska nedskräpning-
en på offentliga platser.

Enheten för natur och ekologisk 
hållbarhet, Stadsmiljö

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

Enheten för natur och  
ekologisk hållbarhet

Ängelholms kommun ska årligen 
delta i nätverket för nedskräpning 
med syfte att samordna nedskräp-
ningsåtgärder.

Stadsmiljö

Ängelholms kommun samordnar 
skräpplockarkampanj. 

Stadsmiljö, miljöenheten

Agenda 2030 

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- 
och sjukdomsfall till följd av skadliga kemika-
lier samt föroreningar och kontaminering av 
luft, vatten och mark.

6.3. Till 2030 förbättra vattenkvaliteten 
genom att minska föroreningar, stoppa dump-
ning och minimera utsläpp av farliga kemika-
lier och material, halvera andelen obehandlat 
avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen 
och en säker återanvändning globalt. 

12.5. Till 2030 väsentligt minska mängden 
avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfall.

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medveten-
het som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen.

13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten 
och den mänskliga och institutionella kapa-
citeten vad gäller begränsning av klimatför-
ändringarna, klimatanpassning, begränsning 
av klimatförändringarnas konsekvenser samt 
tidig varning.

14.1. Till 2025 förebygga och avsevärt minska 
alla slags föroreningar i havet, i synnerhet 
från landbaserad verksamhet, inklusive marint 
skräp och tillförsel av näringsämnen.

15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart 
använda ekosystem på land och i sötvat-
ten och deras ekosystemtjänster, särskilt 
skogar, våtmarker, berg och torra områden, 
i enlighet med de skyldigheter som anges i 
internationella överenskommelser.

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Effektmål

Motivering

AnsvarÅtgärd

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

Målområde 3:  
Förebygga och  
begränsa nedskräpning
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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).

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

Enheten för natur och  
ekologisk hållbarhet

Ängelholms kommun deltar 
 kontinuerligt på möten kring 
 schaktmassor i regionen.

Miljöenheten, projektenheten

Agenda 2030 

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- 
och sjukdomsfall till följd av skadliga kemika-
lier samt föroreningar och kontaminering av 
luft, vatten och mark.

11.6. Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat 
genom att ägna särskild uppmärksamhet åt 
luftkvalitet samt hantering av kommunalt och 
annat avfall. 

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medvetenhet 
som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen.

13.2 Integrera klimatåtgärder i politik, strate-
gier och planering på nationell nivå.

13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten 
och den mänskliga och institutionella kapa-
citeten vad gäller begränsning av klimatför-
ändringarna, klimatanpassning, begränsning 
av klimatförändringarnas konsekvenser samt 
tidig varning.

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Effektmål

Motivering

Åtgärd Ansvar

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

Målområde 4:  
Människa och  
miljö i fokus
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Bilaga 2G. 
Åtgärdsplan 
NSR
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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. 

Uppmuntra och påverka invånarna att förebygga avfall 
och öka återanvändningen tillsammans med kommu-
nerna.

NSR, Kommunerna

Uppmuntra och påverka verksamheter och kommunala 
förvaltningar tillsammans med kommunerna att arbeta 
för att minimera matsvinn.

NSR, Kommunerna

Kontinuerligt Miljönärmärka verksamheter som upp-
fyller kraven.

NSR

Årligen sammankalla kommunerna till tema träffar/nät-
verksträffar med fokus på avfallsförebyggande.

NSR

Delta som ett stöd i projekt som pågår runt om i 
 regionen för att minska avfallsmängderna.

NSR

Aktivt omvärldsbevaka för att fånga upp andra aktörer 
och projekt i regionen.

NSR

Kartlägga nya flöden i återbrukskedjan för att sätta in 
insatser mot ett ökat återbruk.

NSR

Vara ambassadörer genom att utbilda all personal på NSR 
om vikten av förebyggande, så att vi kan leva som vi lär.

NSR

Öka möjligheterna för invånarna att lämna textilier till 
återanvändning .

NSR

Arbetar för att fasa ut produkter tillverkade av fossilba-
serade plaster från den egna verksamheten  
och uppmuntra andra verksamheter att  
göra likadant.

NSR

Agenda 2030 

12.3. Till 2030, halvera det globala matsvinnet 
per person i butiks- och konsumentledet, och 
minska mat svinnet längs hela livsmedels-
kedjan, även förlusterna efter skörd.

12.5. Till 2030 väsentligt minska mängden 
avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfall.

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medveten-
het som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen.

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Sveriges nationella avfallsplan

 ● Återanvändning av textilier och material- 
återvinning av textilavfall ska öka. 

Effektmål

Motivering

AnsvarÅtgärd

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

Målområde 1:  
Förebygga  
resursslöseri
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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.

Uppmuntra och påverka verksamheter tillsammans 
med kommunerna att arbeta för att öka utsorteringen 
av matavfall, fett, förpackningar, tidningar, farligt avfall 
och elavfall.  

NSR, Kommunerna

Uppmuntra och påverka kommunernas invånare att 
öka källsorteringen av matavfall, förpackningar, tidning-
ar, farligt avfall och elavfall.  

NSR, Kommunerna

Samverka med Villaägarna samt Hyresgästföreningen 
för ändamålsenlig och meningsfull källsortering för 
villor och flerfamiljsfastigheter.

NSR, Hyresgäst-
föreningen
Villaägarna
Bostadsbolagen

Se över insamling av material och aktörer för återvin-
ning för att undersöka om en bättre återvinningsgrad 
är möjlig.

NSR, Insamlings- 
entreprenörer
Återvinningsaktörer

Öka kunskapen internt om hantering av externslam för 
att säkra upp en hållbar hantering i framtiden. 

NSR

Kontinuerligt undersöka tekniker som möjliggör 
 återanvändning av förorenade massor på plats.

NSR

Kartlägga materialflödena på återvinningscentralerna 
för bättre återvinning av material som inte går att 
återanvända.

NSR

Arbeta aktivt med att öka mängden schakt massor som 
renas så att de kan återanvändas i anläggnings- och 
konstruktionsändamål.

NSR

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

NSR

Öka möjligheterna för invånarna att lämna textilier till 
återvinning

NSR

Agenda 2030 

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- 
och sjukdomsfall till följd av skadliga kemika-
lier samt föroreningar och kontaminering av 
luft, vatten och mark.

11.6. Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat 
genom att ägna särskild uppmärksamhet åt 
luftkvalitet samt hantering av kommunalt och 
annat avfall.

12.2. Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning 
och ett effektivt nyttjande av naturresurser. 

12.5. Till 2030 väsentligt minska mängden 
avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfall.

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medvetenhet 
som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen.

Effektmål

Motivering

AnsvarÅtgärd

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

Målområde 2:  
Från avfall  
till resurs

15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart 
använda ekosystem på land och i sötvat-
ten och deras ekosystemtjänster, särskilt 
skogar, våtmarker, berg och torra områden, 
i enlighet med de skyldigheter som anges i 
internationella överenskommelser.

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Sveriges nationella avfallsplan

 ● Återanvändning av textilier och material- 
återvinning av textilavfall ska öka
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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.

Mäta medvetenheten kring nedskräpning genom NSR:s 
kundundersökning för att kunna följa utvecklingen, 
utforma åtgärder och utvärdera insatser tillsammans 
med kommunerna. 

NSR, Kommunerna

Årligen sammankalla kommunerna till nätverket  
för nedskräpning med syfte att samordna ned-
skräpningsåtgärder.

NSR

Agenda 2030 

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- 
och sjukdomsfall till följd av skadliga kemika-
lier samt föroreningar och kontaminering av 
luft, vatten och mark.

6.3. Till 2030 förbättra vattenkvaliteten 
genom att minska föroreningar, stoppa dump-
ning och minimera utsläpp av farliga kemika-
lier och material, halvera andelen obehandlat 
avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen 
och en säker återanvändning globalt. 

12.5. Till 2030 väsentligt minska mängden 
avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfall.

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medveten-
het som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen.

13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten 
och den mänskliga och institutionella kapa-
citeten vad gäller begränsning av klimatför-
ändringarna, klimatanpassning, begränsning 
av klimatförändringarnas konsekvenser samt 
tidig varning.

14.1. Till 2025 förebygga och avsevärt minska 
alla slags föroreningar i havet, i synnerhet 
från landbaserad verksamhet, inklusive marint 
skräp och tillförsel av näringsämnen.

15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart 
använda ekosystem på land och i sötvat-
ten och deras ekosystemtjänster, särskilt 
skogar, våtmarker, berg och torra områden, 
i enlighet med de skyldigheter som anges i 
internationella överenskommelser.

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Effektmål

Motivering

AnsvarÅtgärd

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

Målområde 3:  
Förebygga och  
begränsa nedskräpning
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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).

Sätta krav på fossilbränslefria fordon i kommande 
upphandlingar där det är möjligt. Genomföra kontroller 
att detta följs.

NSR

Upprätta platser för mellanlagring av schaktmassor i 
NSR regionen.

NSR

Delta i innovationssamarbeten kring lösningar av 
 effektivisering och digitalisering för ökad kundnöjdhet. 

NSR

Kontinuerligt sammankallan massgruppen 
med representanter från NSR:s ägarkommuner.

NSR

NSR ska arbeta med att öka kundnöjdheten hos  NSR

Agenda 2030 

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- 
och sjukdomsfall till följd av skadliga kemika-
lier samt föroreningar och kontaminering av 
luft, vatten och mark.

11.6. Till 2030 minska städernas negativa 
miljöpåverkan per person, bland annat 
genom att ägna särskild uppmärksamhet åt 
luftkvalitet samt hantering av kommunalt och 
annat avfall. 

12.8. Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medvetenhet 
som behövs för en hållbar utveckling och 
livsstilar i harmoni med naturen.

13.2 Integrera klimatåtgärder i politik, strate-
gier och planering på nationell nivå.

13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten 
och den mänskliga och institutionella kapa-
citeten vad gäller begränsning av klimatför-
ändringarna, klimatanpassning, begränsning 
av klimatförändringarnas konsekvenser samt 
tidig varning.

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Effektmål

Motivering

Åtgärd Ansvar

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

Målområde 4:  
Människa och  
miljö i fokus

Användare 
Är de som använder  

och kommer i kontakt  
med avfallshanteringen i  

NSR-region.

användarna.
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Bilaga 3:
Avfall som  
omfattas av  
producentansvar

Regional avfallsplan 2020–2024
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Bilaga 3.

Avfall som omfattas  
av producentansvar
Återvinningsstationer som drivs av förpacknings- och 
tidningsinsamlingen finns på olika ställen i regionen.  
Det finns privata transportörer som kör  fastighetsnära 
insamling på flerfamiljsfastigheter som har avtal med 
producenterna. NSR erbjuder fastighetsnära insamling av 
förpackningar på villor och fritidsboende i alla  kommuner 
och till flerfamiljs fastigheter i kommunerna Bjuv, 
 Helsingborg, Höganäs och Åstorp. NSR arbetar enligt 
producentlagstiftningen för att samla in så stora mängder 
som möjligt och att alltid hitta bästa möjliga ekonomiska 
och miljömässiga lösning för materialet.

Insamlingsställen 2019:
Bjuv

Återvinningscentral, Verkstadsgatan 3
Återvinningsstationer:

 ● Järnvägsgatan
 ● Telegatan

Båstad

Återvinningsstationer:
 ● Hemmeslöv, affären Gemyten,  

Meteor/Karupsvägen
 ● Grevie, Bjäre In, Grusåsvägen
 ● Hov, Busshållplatsen, Väg 115 Sparbanken
 ● Ramsjö, Ica
 ● Västra Karup, Lindströms Livs, Häradsvägen
 ● Torekov, Lyckans p-plats, Litorinavägen
 ● Båstad, Prästliden, Torekovsvägen
 ● Båstad, Spara Livs, Hundestedvägen
 ● Segelstorp, Strandparkeringen
 ● Östra Karup, Viktor Evalds Väg
 ● Förslöv, Vårdcentralen Ängahällan, Färgerivägen

 ● Kattvik, Vägskälet hamnen

Helsingborg

Återvinningscentralen, Välavägen 222
Återvinningsstationer:

 ● Råå, Coop Forum, Landskronavägen
 ● Gantofta, Kardemummavägen, Idrottsplatsen
 ● Påarp, Jordgubbsgatan, Idrottsplatsen
 ● Kattarp, Magasinvägen
 ● Hasslarp, Södra Torggatan

Höganäs

Återvinningscentral, Skjutbanevägen 1
Återvinningsstationer:

 ● Affären Skutan
 ● Bojen, Rättarevägen 132
 ● Circle K, Karlsfältsvägen 1
 ● Ica Kvantum, Pål Anders Väg
 ● Idrottsplatsen, S:t Andreas väg
 ● Kullabergsvägen, vid kyrkan
 ● Mjöhult, Rälsvägen
 ● P-plats, Viaduktsgatan
 ● Skeppet, Elehultsvägen
 ● Södåkravägen 16, Jonstorp
 ● Verkstadsgatan/Keramikgatan
 ● Våtamåsavägen/Järnvägsgatan, Ingelsträde Byaväg

Åstorp

Återvinningscentral, Gasverksgatan 1
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Återvinningsstation:
 ● Korsningen Östra storgatan, Olofsgatan

Ängelholm

Återvinningscentral Nordalagatan 1
Återvinningsstationer:

 ● Skepparkroken, Björkhagen, Kustroddarevägen
 ● Skälderviken, Errarps skola, Valhallsvägen
 ● Hjärnarp, Grilleken, Allmänna gränd
 ● Ica Maxi Stora Brännborn, Hugingatan 1
 ● Ica Nära Kullahallen, Espehögsgatan
 ● Vejbystrand, Idrottsplatsens p-plats, Sanatorievägen
 ● Kroneslätt, P-plats, Höjavägen
 ● Munka Ljungby, Toftavägen
 ● Strövelstorp, P-plats, Rubinvägen

Tidningspapper/returpapper 
och pappersförpackningar
På NSR:s anläggning i Helsingborg synas allt papper på 
ett transportband. Wellpapp, plast, metall och annat som 
inte ska vara där plockas bort innan pappret balas. Balarna 
hämtas och säljs på en internationell råvarumarknad, där 
köpare är till exempel pappersbruk. De tidningar och 
pappersförpackningar som lämnas på återvinningsstatio-
ner fraktas till ett pappersbruk i Hyltebruk. Plast- eller 
aluminiumhinnan i tetror separeras i återvinningsprocessen. 
Wellpapp samlas in på återvinningscentralerna och skickas 
till återvinning.

Plastförpackningar
Plastförpackningarna lagras på NSR:s anläggning i Helsing-
borg innan de skickas vidare till plaståtervinning. Där 
 sorteras plasten i olika plastsorter och ibland också efter 
färg och mals ner till granulat. Granulaten säljs i säckar 
på en internationell råvarumarknad. Mjukplast kan bland 
annat bli bärkassar, sopsäckar, plastprofiler och plast-
möbler. Hårdplast går till bland annat möbel-, fordons- 
och byggindustrin.

Efter sortering i olika plastfraktioner skickas rejekt, 
alltså felaktigt material och plast som inte går att återvinna, 
till energiåtervinning. 

Metallförpackningar
Metallförpackningarna mellanlagras på NSR:s anläggning 
i Helsingborg där de komprimeras, lagras och sorteras i 
magnetiska och ickemagnetiska metaller. Metallerna hämtas 
och säljs till industrier som smälter metallerna så att de 
blir råvaror till nya produkter. Återvunnen metall används 
bland annat i motordelar och i armeringsjärn. 

Glasförpackningar
Färgade och ofärgade glasförpackningar lagras separat 
på NSR:s återvinningsanläggning i Helsingborg innan de 
skickas till Svensk Glasåtervinning i Hammar, i södra Närke. 
Det är den enda anläggningen i Sverige som återvinner 
insamlat glas. Där kontrolleras glaset både maskinellt och 
manuellt. Smutsigt glas och främmande material sorteras 
bort och resten krossas.

Nästan två tredjedelar av glaset skickas till skandinaviska 
glasbruk för att bli nya burkar och flaskor. Ungefär en tredje-
del blir till glasull. En mindre del blir så kallat skumglas, som 
är ett starkt och lätt material som används som grundför-
stärkning vid hus- och vägbyggen. Glas kan återvinnas hur 
många gånger som helst utan att kvalitén försämras. 

Blandglas är en glasfraktion och metall som började 
samlas in 2017 i Höganäs och skickas till Tönsmeier Wert-
stoffe i Tyskland. Där separeras färgat glas, ofärgat glas och 
metall. 

Batterier
Batterierna skickas via El-Kretsen till företag som är 
 specialiserade på att plocka isär dem och återvinna det 
som går. Blybatterier återvinns vid Boliden Bergsöes 
anläggning i Landskrona och Rönnskärsverken i  Skellefteå. 
Hälften av blyet säljs till batteriindustrier i Europa, 
resten används till strålskydd och blyplåt. Batterisyra från 
 bilbatterier renas och plastdetaljerna förbränns direkt i 
blysmältverket.

Svavelrester upparbetas och används vid tillverkning 
av nya kemikalier, främst svavelsyra. Nickelkadmium-
batterier återvinns hos metallsmältsföretaget SAFT AB i 
 Oskarshamn. Återvunnet kadmium från batterier används 
till  exempel för tillverkning av batterier till industrin och 
nickel går till stålverk för återvinning.

Litiumbatterierna är svåra att återvinna och förbränns 
av Sakab, i Kumla. Övriga batterier tar Renova i Göteborg 
hand om. Batterier med kvicksilver skickas för lagring 
eftersom kvicksilver inte återvinns då det beslutats av 
Riksdagen att kvicksilver ska fasas ut från kretsloppet. 

Bilar och däck
Bilar och däck omfattas av producentansvar och  innebär 
att den som har tillverkat eller fört in bilar i Sverige 
ska se till att material och komponenter från bilarna 
 återanvänds, återvinns eller tas om hand på något annat 
miljömässigt godtagbart sätt. Alla utslitna bildäck i Sverige 
hämtas på uppdrag av Svensk Däckåtervinning. En del 
däck  regummeras, andra blir till gungor, sprängmattor, 
fendrar och påkörningsskydd. Vissa däck smulas sönder 
för att användas på bland annat löpar- och ridbanor, i 
asfalt och bullervallar. De sämsta däcken energiåtervinns i 
kraftvärme verk och blir el och fjärrvärme. Däckverkstäder 
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har en skyldighet att ta emot däck utan fälg utan kostnad.

Elavfall
Nästan allt elavfall är ett farligt avfall och omfattas av 
WEEE och producentansvar. WEEE står för Waste 
Electrical and Electronic Equipment och är ett EU-direktiv 
som reglerar hantering av elektriskt och elektroniskt avfall. 
Producent och importör är skyldig att tillhandahålla in-
samlingssystem för elavfall. Även elektronikbutiker räknas 
som producenter och ska ta emot kasserad elektronik från 
hushåll vid köp av ny. El- och elektronikavfall får inte 
deponeras eller energiåtervinnas utan förbehandling.

El-Kretsen skickar produkterna till antingen  Göteborg 
eller Karlskoga, för sortering och därefter till Malmö 
återvinning. Där separeras glas, plast och metaller såsom 
järn, koppar och aluminium. I kretskort kan det finnas 
ädel metaller som guld och silver. Metallerna skickas till 
smältverk. Vissa plaster och glas materialåtervinns också. 
Det som inte går att materialåtervinna, exempelvis tyg, trä 
och viss plast, förbränns och energiåtervinns i kraftvärme-
verk som fjärrvärme och el.

Ljuskällor
I gruppen ljuskällor ingår alla typer av lampor så som 
glödlampor, lågenergilampor och lysrör. Det är producent-
ansvar på ljuskällor och El-Kretsen ansvarar för insamling 
och behandling. Ljuskällorna skickas till Nordisk Recycling 
i Hovmantorp, Småland. Där krossas ljuskällorna i ett slutet 
system i en vätska som oxiderar kvicksilvret så att det kan 
separeras. Det resterande krossade materialet separeras 
också, metaller med magnetband och lättmetaller med 
virvelström och glaset trumlas fram. 

Återvinningen är mycket hög och inget går till spillo. 
Lysrörspulver och kvicksilver kan återanvändas vid 
nyproduktion av ljuskällor. Glaset renas och återanvänds 
i glasflaskor och konservburkar. Metallerna i ljuskällor, 
t.ex. aluminium, materialåtervinns tillsammans med annat 
elektronikavfall medan plasterna går till energiåtervinning.

Kyl, frys och andra vitvaror
Stora vitvaror är till exempel kyl och frys eller spis. 
El-Kretsen skickar varorna till ett specialiserat företag 
som plockar isär de olika materialen: glas, plast, isolering, 
 metall. De tömmer kylsystemet på eventuella freoner 
och på kompressorolja. I en kraftig hammarkvarn mals 
 materialet ner till knytnävsstora bitar. Plasten förbränns 
och energiåtervinns medan metallen blir skrot och skickas 
till smältverk. Freonerna förbränns vid väldigt höga 
 temperaturer eller omvandlas till saltvatten.

Läkemedel
Sedan 2009 är det producentansvar på läkemedel vilket 
innebär att den som säljer läkemedel ska ta emot över-
blivna läkemedel från privatpersoner. Alla apotek med 
försäljning av läkemedel ses som producenter och har en 
skyldighet att ta emot läkemedel från privatpersoner samt 
informera om möjligheten att lämna ifrån sig läkemedel. 
Producentansvaret omfattar inte läkemedel som klassas 
som farligt avfall enligt avfallsförordningen. Cytotoxiska 
läkemedel och cytostatika klassas som farligt avfall.

Övrigt
Det finns även producentansvar för radioaktiva produkter 
och herrelösa strålkällor.
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Bilaga 4. 
Miljöbedömning

Bakgrund 
Enligt 6 kap. miljöbalken ska en miljöbedömning genom
föras vid upprättande av planer som krävs enligt lag och 
som kan medföra betydande miljöpåverkan.

Avgränsning 

Miljöbedömningen avser inte avfallshanteringens totala 
miljökonsekvenser utan endast de konsekvenser som kan 
uppstå av målen och åtgärderna som föreslås i avfalls
planen. Den geografiska avgränsningen avser Bjuvs 
kommun, Båstads kommun, Höganäs kommun, Åstorps 
kommun samt Ängelholms kommun och avser tiden fram 
till 2024. Miljöbedömningen för Helsingborgs kommun 
avser tiden mellan 2021 och 2024. 

Samråd 

Framtagandet av avfallsplanen har skett i en arbetsgrupp 
med representanter från kommunerna och NSR. Under 
arbetsprocessen har ett flertal möten genomförts med  
kommunens tjänstemän och andra intressenter. 
Samråd genomförs 2019. 

Miljöproblem relaterade  
till avfallshantering
Några av de största miljöproblemen kopplat till avfalls
hantering är ökande avfallsmängder, skadliga ämnen samt 
växthusgaser. Dessa tre aspekter ligger till grund för denna 
miljöbedömning.

Ökande avfallsmängder

Avfallsmängderna ökar i Sverige och resurserna i avfallet 
tas inte tillvara på ett optimalt sätt. Vårt konsumtions
mönster idag innebär att vi lever på ett ohållbart sätt 
om skapar onödigt avfall. Vi kan uppnå en mer hållbar 

konsumtion om vi minskar inköp av engångsprodukter, 
onödiga förpackningar och använder produkter som går att 
återanvända i högre grad.  

Skadliga ämnen och föroreningar

Alla produkter blir en dag ett avfall, varav vissa typer krä
ver särskild behandling. Det är viktigt att dessa produkter 
samlas in och tas om hand på bästa sätt. Farligt avfall kan 
innehålla kemikalier och tungmetaller. Dessa separeras och 
återvinns i separata flöden för maximalt utnyttjande och 
minimal påverkan på miljön. I externslam från trekam
marbrunnar kan det finnas tungmetaller, mikroplaster och 
läkemedelsrester. Förorenade massor kan innehålla förore
ningar i olika grad som kan bidra till läckage till mark och 
vatten om inte korrekt hantering sker av massorna. 

Växthusgaser

Avfallshantering har en stor miljöpåverkan av växthus
gaser. Avfallshantering består av många transporter, 
krävande återvinningsprocesser samt utsläpp av gaser från 
deponier. Växthusgaser förebyggs genom förebyggande 
av avfall så att färre produkter behöver produceras, att 
mindre avfall behöver transporteras och att mindre avfall 
behöver behandlas samt att organiskt avfall inte deponeras. 

Alternativ 
Nollalternativ 

Utan insatser blir dagens system gällande och avfallsmäng
derna kommer troligtvis förändras i takt med konjunktur 
och trender. Ökad tillväxt med ökande konsumtion som 
bidrar till ökade avfallsmängder har en tydlig koppling och 
enligt Naturvårdsverkets scenarioberäkningar tror man 
att avfallet kraftigt kommer att öka fram till 2030 om inte 
åtgärder sätts in. 
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Planalternativ 

Regional avfallsplan för NSRregionen 2020–2024 presen
terar mål och åtgärder inom fyra målområden: Förebygga 
resursslöseri, Avfall som resurs, Förebygga och begränsa 
nedskräpning samt Människa och miljö i fokus. Avfallspla
nens mål syftar direkt till att minska avfallets mängd och 
farlighet, vilket innebär att planen i sin helhet bidrar till 
att förebygga resursslöseri och minska avfallshanteringens 
miljöpåverkan. Med en regional avfallsplan kan åtgärder 
genomföras över kommungränserna som kan bidra till en 
ännu större genomslagskraft, vilket ger en positiv miljöpå
verkan. 

Miljöbedömning efter  
målområde med  
tillhörande effektmål 

Målområde 1: Förebygga resursslöseri

Allt avfall innebär en negativ miljöpåverkan oavsett hur 
det omhändertas. Att förebygga uppkomsten av avfall är 
därmed det bästa sättet att minimera den negativa miljö
påverkan. I grunden handlar det om att ändra beteende 
och att förändra synen på varor och dess värde. Genom 
att genomföra de åtgärder som föreslås i avfallsplanen 
kommer kommunens invånare förhoppningsvis få en 
större medvetenhet om konsumtionens negativa påverkan 
på miljön. Genom att förebygga avfall minskar transport
behovet och därmed minskautsläppen till luft samt minsk
ade bullernivåer. Detta miljöområde medför mestadels 
positiv miljöpåverkan. 

1.1 Effektmål mot hushållsavfall

Effektmål 1:1:1: Den totala avfallsmängden per invånare 
(exklusive trädgårdsavfall) ska minska med 20 procent till 
2024 jämfört med 2017.
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Minskade avfallsmäng
der innebär minskat tryck på resurser, färre transporter och 
det går åt mindre energi för återvinningsprocesserna. 

Effektmål 1:1:2: Matsvinnet i regionen ska minska med 
50 procent per invånare till 2024 jämfört med 2017.
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Stor miljöpåverkan 
kommer från livsmedelsproduktion; vattenåtgången är 
stor och dess transporter bidrar till utsläpp. Genom att 
minska svinnet bidrar det till att den totala miljöpåverkan 
som kommer från livsmedel minskar. 

Effektmål 1:1:3: 15 procent av det grov och textilavfall 
som samlas in ska gå till återanvändning till 2024. 
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Genom återanvänd
ning förlänger man livet på våra produkter som sparar på 
resurser samt bidrar till ett mer cirkulärt samhälle. Målet 
kan bidra till förändrade konsumtionsmönster och resurser  

kan sparas i produkters hela livscykel – med större andel 
återanvändning minskar utvinning av nya råvaror samt 
energiåtgången minskar för att tillverka nya produkter. 

Effektmål 1.1.4: Minska mängden plast i restavfallet 
med 50 procent till 2024 jämfört med 2017 genom att 
öka medvetenheten kring användningen av onödiga 
 plastprodukter och bidra till en hållbar konsumtion.
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Plast i restavfallet går 
till förbränning där det skapar fossila koldioxidutsläpp. 
Plast i restavfallet är dessutom ett resursslöseri eftersom 
den plasten istället kan gå till materialåtervinning. Produk
tionen av plastprodukter görs idag till stor del av olja 
vilket gör plastens hela livscykel till en krävande process. 
Genom en större medvetenhet kring onödiga plastpro
dukter ger detta en positiv miljöpåverkan i form av mindre 
olja i anspråk till plastproduktion, bättre återvinning av 
plastförpackningar samt mindre utsläpp på grund av plast 
i förbränningen. 

Effektmål 1.1.5: Öka antalet miljönärmärkta verksamhe
ter med 15 procent till 2024 jämfört med 2017.
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Genom att öka antalet 
miljönärmärkta verksamheter främjas återanvändning och 
resursslöseri förebyggs. 

1:2 Effektmål mot verksamhetsavfall

Effektmål 1:2:1: Regionen ska verka för att mängden 
avfall från verksamheter ska minska. 
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Genom att  minimera 
uppkomsten av avfall från verksamheter sparar vi på 
 resurser.

Effektmål 1:2:2: 3 procent av det material som lämnas på 
återvinningscentralerna som inte är hushållsavfall ska gå 
till återanvändning till 2024. 
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. På Återvinningscen
tralerna finns mycket material som förbränns i onödan. 
Genom att hitta nya flöden för återanvändning kommer 
även avfall från verksamheter högre upp i avfallstrappan. 

Målområde 2: Från avfall till resurs

Avfall kommer alltid uppstå, målen i denna avfallsplan 
syftar till att avfall ska tas omhand på bästa sätt med minst 
möjliga påverkan på miljö och människa.  

2:1 Effektmål mot hushållsavfall

Effektmål 2:1:1: Mängden restavfall per invånare ska 
minska med 42 procent till 2024 jämfört med 2017. 
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Mindre mängd restav
fall som går till förbränning och mer material som går till 
materialåtervinning innebär mindre mängd förbrännings
avfall och mindre mängd luftföroreningar. 
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Effektmål 2:1:2: Återvinningsgraden av insamlat matav
fall, förpackningar och tidningar ska öka till 2024 jämfört 
med 2017.
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Genom att öka 
källsorteringsgraden ökar andelen material som återvinns 
vilket sparar energi och naturresurser. En ökad utsortering 
av förpackningar innebär att en större mängd material
återvinns som kan ersätta jungfruliga resurser. Utsorterade 
förpackningar går till materialåtervinning där återvunna 
metallförpackningar minskar behovet av brytning av nya 
metaller, plastförpackningar kan bli nya plastprodukter 
som bland annat minskar behovet av råolja. Utsorterat 
matavfall kan i sin tur gå till biogasutvinning och biogöd
sel som kan ersätta fossila bränslen och kemiskt framställt 
gödningsmedel. 

Effektmål 2:1:3: Mängden farligt avfall och elavfall i 
restavfallet ska vara 0 procent 2024.
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Genom föreslagna 
åtgärder om farligt avfall är en önskad effekt en minskad 
mängd i restavfallet samt en höjd kunskapsnivå. Målet 
för farligt avfall är ambitiöst men genom att reducera det 
farliga avfallet som hanteras felaktigt minskar risken för att 
miljöfarliga och hälsofarliga ämnen kommer ut i naturen.
 
Effektmål 2:1:4: Mängden textilier i restavfallet ska 
 minska med 40 procent till 2024 jämfört med 2018.
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Mindre mängd 
 textilier i restavfall som går till förbränning och mer 
 textilier som går till återanvändning och materialåtervin
ning innebär  mindre mängd förbränningsavfall och bättre 
hushållande med resurser.

Effektmål 2:1:5: Mängden restavfall från återvinnings
centralerna ska minska med 30 procent per invånare till 
2024 jämfört med 2017.
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Mindre mängd rest
avfall som går till förbränning och mer material som 
går till återanvändning eller materialåtervinning innebär 
mindre mängd förbränningsavfall och mindre mängd 
luftföroreningar. 

Effektmål 2:1:6: 100 procent av det slam som samlas in 
från enskilda avlopp behandlas med mest lämplig teknik 
för att främja miljönytta till 2024.
Bedömning: Osäker påverkan. Målet syftar till att säkra 
upp en säker hantering av externslam för framtiden, att 
aktivt uppdatera oss kring bästa teknik för att ta tillvara på 
de nyttiga ämnena i externslammet och hantera de dåliga.  

Effektmål 2:2:1: 50 procent av de schaktschaktmassorna, 
som NSR hanterar, renas i den grad att de ska återanvän
das eller återvinnas i konstruktions eller anläggningsända
mål till 2024.
Bedömning: Positiv och negativ miljöpåverkan. Genom 
att återanvändning av schaktmassor minskas uttaget av 
naturgrus samt minskade transporter. Reningsprocessen 

måste däremot ses över så att minimal påverkan på miljön 
sker. Betydande miljöpåverkan kan ske om schaktmassor 
innehåller skadliga ämnen och används till anläggnings
ändamål, då det kan förorena mark och vatten. Om 
 massor är lämpliga och fria från föroreningar kan vara 
svårt att bedöma men ska kontrolleras. 

2:2 Effektmål mor verksamhetsavfall

Effektmål 2:2:2: Verka för att andelen utsorterat avfall 
från verksamheterna ska öka till 2024.
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. En ökad utsortering 
innebär att en större mängd materialåtervinns som kan 
ersätta jungfruliga resurser. Återvunnen metall minskar 
behovet av brytning av nya metaller, plast kan bli nya 
plastprodukter som minskar behovet av råolja. Utsorterat 
matavfall kan i sin tur gå till biogasutvinning som kan 
ersätta fossila bränslen.

Effektmål 2:2:3: Verka för att andelen utsorterat avfall 
från verksamheterna ska öka till 2024.
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Genom att reducera 
det farliga avfallet som hanteras felaktigt minskar risken 
för att miljöfarliga och hälsofarliga ämnen kommer ut i 
naturen samt minskade utsläpp från felaktig förbränning. 

Målområde 3: Förebygga  
och begränsa nedskräpning

Effektmål 3:1: Minska nedskräpningen till 2024 jämfört 
med 2019.
Effektmål 3:2 :Nedskräpning i regionen ska förebyggas 
genom att öka medvetenheten hos kommuninvånarna.
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Det är svårt att mäta 
nedskräpning, men att det blivit ett problem är enkelt att 
se – vi ser nedskräpning både på land och i våra hav. Ned
skräpning bidrar till läckage av farliga ämnen och mikro
plaster till naturen, därmed anses samtliga insatser riktade 
mot att begränsa nedskräpning ge en positiv miljöpåverkan 
samt ge en positiv effekt på en tryggare miljö. 

Målområde 4: Människa  
och miljö i fokus

Effektmål 4:1: Den totala miljöpåverkan från avfallshan
teringen i regionen ska minska till 2024 från 2017.
Effektmål 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. 
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Genom att öka andelen 
fordon som drivs på fossilbränslefria drivmedel bidrar trans
porterna av avfallshanteringen till mindre fossila utsläpp.

Effektmål 4.1.2: NSR ska upprätta fler platser i regionen 
för mellanlagring av schaktmassor för att minska transpor
terna.
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Genom dessa platser 
kan transporterna från massor minska drastiskt. Däremot 
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krävs högre och bättre kontroll av massorna för att inte 
ämnen från massor bildar läckage till närliggande omgiv
ning. Platserna för massorna kräver miljötillstånd.  

Effektmål 4:1:3: Uttaget av metangas från Filborna
deponin ska öka till 2024 jämfört med 2017.
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Växthusgasen metan 
är värre än koldioxid och deponier är en stor källa till 
utsläpp av metangas till atmosfären. Genom att öka utta
get av metangas på Filbornadeponin minskas läckaget av 
metan som når atmosfären. Åtgärderna riktade mot detta 
mål bidrar till bättre omhändertagande av metan som kan 
ge energi. 

Effektmål 4.1.4: Tillverkning  och avsättning av biogas 
ska öka till 2024.
Bedömning: Övervägande positiv miljöpåverkan. Biogas
processen är en energikrävande process som i sig avger 
växthusutsläpp, däremot bidrar biogastillverkningen till 
ett mindre fossilbränsleberoende samhälle då biogas och 
biogödsel ses som hållbara alternativ. 

Effektmål 4:2 Minska den årliga avfallskostnaden per 
invånare enligt ägardirektivets mål (450 kr/inv. till 2020). 
Bedömning: En strävan mot en lägre avfallskostnad 
 innebär ingen eller liten påverkan på miljön. 

Effektmål 4:3 Nöjd Kund Index enligt ägardirektivet 
(4,4/5 till 2020).
Bedömning: En strävan mot nöjda kunder innebär ingen 
eller liten påverkan på miljön.

Sammanfattande 
 miljöbedömning 
Med de föreslagna åtgärderna kommer avfallshanteringen 
i regionen under nästkommande år bidra till en minskning 
av avfallets mängd och dess farlighet samt att nedskräp
ningen minskar. Med genomförandet av denna plan styrs 
kommunerna i en riktning mot ett hållbart samhälle och 
en cirkulär ekonomi. Med en regional avfallsplan kan 
åtgärder genomföras över kommungränserna vilket kan 
bidra till en större genomslagskraft, vilket ger en ytterligare 
positiv miljöpåverkan. 

Med detta som bakgrund anses inte en komplette
rande miljökonsekvensbeskrivning nödvändig då de mål 
och åtgärder som presenteras i avfallsplanen bedöms till 
huvudpart ha en positiv inverkan på miljön. 
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Administrativa uppgifter

Kommun: Ängelholm kommun
År: 2020–2024
Datum när planen antogs: 2019-XX-XX
Ansvarig: NSR AB

Kommunens befolkning och struktur

Befolkning totalt: 41 786
Datum: 31 december 2017
Antal hushåll i småhus: ca 11 163 hushåll
Antal hushåll i flerbostadshus: ca 8 181 hushåll
Antal hushåll i fritidshus: ca 1 571 hushåll

Avfall som kommunen  
ansvarar för (2017)

Total mängd insamlad avfall (inkl. trädgårdsavfall):  
20 624,6 ton
Total mängd insamlad avfall (exkl. trädgårdsavfall):  
19 555,8 ton
Total mängd insamlad matavfall för biologisk behandling: 
2 810 ton
Total mängd insamlad farligt avfall (inklusive elektronik): 
648,1 ton

Avfall som omfattas  
av producentansvar (2017)

Insamlade mängder avfall (inklusive elektronikavfall):  
4 238,1 ton

Anläggningar för återvinning  
och bortskaffande för avfall

Se bilaga 1F
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Inledning 
Renhållningsordningen och avfallsplanen har varit på utställning och totalt har 33 olika instanser  

inkommit med synpunkter på renhållningsordningen och avfallsplanen. 

• Sid 2–16 listar sammanfattade synpunkter med kommentarer och förslag till korrigeringar i 

dokumenten 

• Sid 17–49 listar de fullständiga remissyttranden. 

 

Observera att synpunkter gällande renhållningsordningen inte gäller Helsingborgs stad. 

Sammanfattning av inkomna synpunkter 
Nedan följer en sammanfattande sammanställning av synpunkter på förslaget till nya 

renhållningsordningarna för Bjuvs kommun, Båstads kommun Höganäs kommun, Åstorps kommun 

och Ängelholms kommun med tillhörande regional avfallsplan. Ibland gäller synpunkten specifik 

avfallsplanen (AP) eller renhållningsordningen (RHO).  

Inget att erinra 
• SLU, Sveriges lantbruksuniversitetet.   

• Region Skåne, Regionala utvecklingsnämnden 

• Fastighetsägarna Syd 

• Länsstyrelsen Skåne 

Helsingborgs stad 
Synpunkt Kommentar Ev. ändring 

Det finns en stor spridning i hur målen i 
planen är skrivna från tydliga och ambitiösa 
till ganska vaga. En uppföljning av planen och 
tydlighet gentemot aktörer som arbetar mot 
planen skulle främjas av att 
målformuleringarna var mer sammanhållna. 
(AP) 

Förslag till nya mätbara effektmål 
har föreslagit samt att mål och 
mätetal har förtydligats.  

Ja 

Fem av sex av de prioriterade avfallsslagen 
har mål men det saknas mål för textilavfall. 
Staden anser att mål bör formuleras för alla 
prioriterade avfallsslag inklusive textilavfall. 
(AP) 

Förslag till mål för textilavfall har 
tagit fram.  

Ja 

I redovisningen av planens samband med de 
globala målen, Agenda 2030, sida 11, saknar 
vi flera mål som påverkas av avfallshantering. 
Mål 3 om hälsa, mål 9 om hållbar industri, 
mål 13 om klimat och mål 15 om ekosystem 
och biologisk mångfald påverkas alla av 
avfalls-hanteringen och bör redovisas. 
Avfallsfrågan ur ett helhetsperspektiv och 
dess kopplingar till djur och växtliv samt en 
giftfri miljö både på land och i vatten kan 
beskrivas tydligare. (AP) 

Lägger in mål 3, 13 och 15 från 
Agenda 2030 
 
Mål 9 läggs inte till - Ingen direkt 
koppling till effektmålen.  
 
 
Lägger till text kring perspektiv på 
avfallshanteringen  

Ja 

Det behövs ett mål kring styrning som fångar 
upp resultaten som reformgruppen för klimat 

Kopplar reformgruppens resultat 
till kap. 6. Framtidsutsikter  

Ja 
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presenterat för Kommunstyrelsen i 
Helsingborg. Reformgruppen formulerade sig 
på följande sätt; ”Reglera och styr mot 
fossilfrihet med taxor och ekonomi. Större 
bonus i källsorteringen för dem som gör rätt: 
både sorterar och minskar mängden avfall, 
och mycket högre avgift för dem som inte 
sorterar och minskar volymerna.” (AP) 
Effektmål 1:1:4: Detta är ett nytt mål som är 
viktigt och bra. Det saknas dock ett årtal för 
målet. Årtalet bör ligga i linje med 
ambitionen i Helsingborgs klimat- och 
energiplan som slår fast att fossil-baserad 
plast ska vara borta ur restavfallet senast 
2035. (AP) 

Korrigerar enligt synpunkt Ja 

I effektmål 4:1:2 anges att NSR ska upprätta 
platser i regionen för lagring av schakt-
massor för att minska transporter. Staden 
förutsätter att det handlar om rena 
schaktmassor med halter i paritet med nivån 
för ”mindre än ringa risk” enligt 
Naturvårdsverkets handbok 2010:1 vilket i så 
fall borde framgå tydligare. (AP) 

Vilken typ av massor som 
mellanlagras begränsas i de 
tillstånd som ges för verksamheten. 
NSR har ett stort ansvar att massor 
hanteras på rätt sätt och 
kontrolleras. Tillstånden kommer 
inte begränsas till de riktvärden 
som anges i Naturvårdsverkets 
handbok 2010:1 (som är under 
omarbetning). Detta för att 
möjliggöra återanvändning i 
anläggningsändamål där det kan 
vara motiverat av högre 
föroreningsnivåer. Detta hanteras 
normalt som anmälnings- och 
tillståndsärenden eller löpande i 
miljötillsynen. 
 

Nej 

Det behöver bli tydligt vad som definieras 
som ”förorenade schaktmassor” Vi menar 
också att formuleringen att renade 
schaktmassor ”ska” återanvändas i 
konstruktions- eller anläggningsändamål bör 
bytas mot ett ”kan” samt med ett tillägg om 
att användningen ska ske på platser som 
bedömts lämpliga ur ett miljö- och 
hälsoskyddsperspektiv. (AP) 

Tydliggör målbeskrivningen i 
effektmål 2:2:1.  
Tar bort ”förorenade” då de 
handlar om blandade fraktioner av 
inert material. Lägger till fler 
exempel i definitionen av 
schaktmassor.  
 
Att byta ut ordet ”ska” till ”kan” tar 
bort poängen att sätta ett mål för 
återanvändning och betyder 
indirekt att massor deponeras i 
onödan. 
 

Ja 

Effektmål 4:1:3 Staden anser att det är bra 
att detta område fångas upp men att det är 
önskvärt att om möjligt ange en siffra på hur 
mycket uttaget bör öka. (AP) 

Dagens system håller på att 
uppgraderas och genom dessa 
åtgärder kommer uttaget öka 
väsentligt. Hur mycket man kan 
utöka uttaget kan man säga under 

Nej 
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hösten 2019 när nya gasbrunnar 
provborrats. 

Saknar ett resonemang kring slammet som 
kommer från reningsverket. Slammet från 
reningsverket står för de stora volymerna och 
det är också i slammet från reningsverket 
som en stor del den fosfor finns där vi i 
framtiden måste hitta lösningar för att kunna 
ta tillbaka till kretsloppet. (AP) 

Avvaktar utredning kring 
återförande av fosfor till åkermark. 
Lägger till i framtidsutsikt kring 
slam. 

Ja 

I effektmål 2:2:2 och 2:2:2 har mätningen 
”Kontroll vid tillsyn” valts. Här är det viktigt 
att förtydliga att tillsyn är en granskning av 
om verksamheterna lever upp till 
miljölagstiftning. Den kan användas som 
verktyg för att hitta verksamheter som gör 
fel eller behöver förbättra sig. Det är svårt att 
betrakta detta som ett sätt att mäta. Ett 
annat sätt att mäta bör väljas. (AP) 

Förslag till annan mätmetod har 
förts in.  

Ja 

”Förändring av producentansvar” står det att 
sortering på offentliga platser ska öka för att 
minska nedskräpning. Det är en svårighet att 
hittalämpliga platser på allmän platsmark 
eftersom det kan påverka möjlighet att nyttja 
t exgrönyta eller parkeringsyta till dess 
primära funktion. (AP) 

Förslaget att öka sorteringen på 
offentliga platser har tagits bort i 
beslutad förordning. Texten har 
därför tagits bort under stycket 
om förändring av 
producentansvaret i den regionala 
avfallsplanen. Det kan dock 
fortfarande vara aktuellt att 
försöka öka möjligheterna till 
sortering på offentliga platser. 

Ja 

Bilaga 3 s. 2 redovisas de 
återvinningscentraler som fanns 2017 i 
Helsingborg. Plats för återvinningscentraler 
kan komma att förändras under 
planperioden om platsens förutsättning och 
ändamål förändras. (AP) 

Avfallsplanen beskriver nuläget, 
årtalet har dock ändrats från 2017 
till 2019.  

Ja 

Det behövs också fler mål för att styra 
kommunernas avfallshantering i riktning mot 
en cirkulär ekonomi. Exempelvis behövs mål 
som initierar aktiviteter där invånarna kan få 
tillgång till fler resurscentra som uppmuntrar 
till delningstjänster, reparationer och 
avfallsminimering. Dessa centra bör läggas så 
att invånarna kan ta sig dit enkelt utan bil. En 
önskan är också att NSR med sin kompetens 
kan vara en motor i detta arbete. (AP) 

Finns mål kopplade till cirkulär 
ekonomi. Helsingborgs stad 
kommer att jobba med att ta fram 
kommunspecifika åtgärder och 
aktiviteter under hösten 2019. Här 
finns det möjlighet att föreslå 
åtgärder för en mer cirkulär 
ekonomi.   
 
 

Nej 

Det behövs ett större resonemang kring 
trender och hur framtidens avfallshantering 
kan se ut. Den föreslagna planen följer den 
avfallstrappa som EU beslutat om och som 
Sverige redan jobbat efter i många år. Där 
ligger fokus på materialflöden. Sverige ligger 
redan långt fram i detta arbete och NSR 
ligger långt fram i Sverige. Morgondagens 

Lägger till mer i framtidsutsikt samt 
ett avsnitt om perspektiv på 
avfallshanteringen.  
Avfallsplanens syfte är att hur det 
avfall som uppstår ska hanteras.  

Ja 



 

5 
 

lösningar kommer bland annat sannolikt att 
fokusera mer på bland annat återvinning av 
exempelvis grundämnen som värdefulla 
metaller, fosfor, kalium och kisel. Ett viktigt 
arbete för framtiden är också dialogen med 
företagen som designar produkter. Ju fler 
material en produkt består av desto svårare 
är det normalt att återvinna eller 
återanvända den. Det krävs en planering för 
framtiden för att inte riskera att inlåsning i 
lösningar som inte är tillräckligt flexibla för 
att möta både dagens och morgondagens 
behov. (AP) 
 

 

Ängelholms kommun 
Synpunkt Kommentar Ev. ändring 

3 kap. 1 § D, Förslag till ändring, nedan text 
ersätter befintlig lydelse 
Behållare som tillhandahålls av renhållaren 
ägs av renhållaren. Normalt slitage står 
renhållaren 
för. Vid skadegörelse då avfallsbehållare eller 
container står på tomten står 
fastighetsinnehavaren/ 
nyttjanderättsinnehavaren för reparation 
eller ersättande av kärl och 
container. Vid skadegörelse då 
avfallsbehållare står på av kommunen 
anvisad plats i enlighet 
med gällande beslut, står renhållaren för 
reparation eller ersättande av kärl. (RHO) 
 

Skaderegleringen kommer styras i 
taxan. Vid skadegörelse får varje 
enskilt fall hanteras separat. 
  
I beslut kring anvisande av plats 
från kommunen har kommunen 
möjlighet att skriva in att 
renhållaren står för skadegörelse 
när den är uppställd på anvisad 
plats.  
 
Tydliggör i renhållningsordningen 
vad som gäller kring anvisande av 
plats och när det kan göras.  

Ja  

5 kap. 4 § 
Befintlig rubrik ändras till ”Förlängt 
hämtningsintervall av hushållsavfall och 
slam. (RHO) 

Korrigerar enligt synpunkt Ja 

5 kap. 8, otydlighet. Texten i paragrafen är 
svårtolkad med avseende på vem dispensen 
gäller och i jämförelse med 3 kap. § 6 till 
vilken den hänvisar. (RHO) 

Tydliggör med bild  

Bilaga 1 F Bil och skrot i Ängelholm tas bort 
då verksamhetens auktorisation har 
återkallats och verksamheten läggs ned. (AP)  

Korrigerar enligt synpunkt Ja 

Bilaga 2F – ändringar i ansvar gällande 
åtgärder för Ängelholms kommun. (AP) 

Korrigerar enligt synpunkt Ja 

 

Helsingborgshem 
Synpunkt Kommentar Ev. ändring 
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Målet om kundnöjdhet är nödvändigt att 
utökas att även omfatta nöjdheten hos 
kunden flerfamiljsfastighetsägare då den 
relationen inte syns i dagens NKI och då det 
handlar om stor andel av Helsingborgs 
hushållsavfall. De boende i flerfamiljs-husen 
möter främst fastighetsägarens del av 
avfallshanteringen och där fångar vi upp 
kundnöjdheten i vår egen NKI och 
hållbarhetsenkät. (AP) 
 

Lägger in åtgärder i målområde 3 
för att öka kundnöjdheten hos 
samtliga användare. Med 
användare avses alla som kommer i 
kontakt med avfallshanteringen.  

Ja 

I åtgärderna ser vi gärna att mer aktiva 
incitament skapas att genomföra kost-
samma investeringar och initiativ i syfte att 
uppnå målen för avfall från flerfamiljs-hus. 
Till exempel rabattering på avfallstaxor i nya 
insamlingssystem, partnerskap i att skala upp 
nya insamlingslösningar eller liknande. Idag 
är information till de boende i flerfamiljshus 
och införande av nya fastighetsnära 
avfallsinsamlingssystem en kostnad som 
oftast tas av fastighetsägaren. (AP)  
 

Åtgärderna är framtagna för att 
omfatta många olika aktiviteter 
som kan bidra till att nå målen i 
avfallsplanen. Åtgärderna bedöms 
kunna inrymma aktiviteter i 
enlighet med önskemålen från 
Helsingborgshem.   
 
  

Nej 

Textilier saknas som mål men är med som 
prioriterad fråga vad vi kan se. (AP) 
 

Förslag till mål för textilier har 
föreslagits. 

Ja 

 

NSVA  
Synpunkt Kommentar Ev. ändring 

Externslam tas också upp i Effektmål 2:1:5 
som behöver korrigeras då NSVA arbetar mot 
att externslam inte ska lämnas på 
reningsverken. (AP) 

Effektmål 2:1:5 handlar om att 
slammet ska behandlas med mest 
lämpliga teknik. Målet säger inget 
om exakt hur slammet ska hanteras. 
I målbeskrivningen står det även 
beskrivet att det är viktigt att vi 
säkerställer en tillfredsställande 
behandling i framtiden. Målet är 
formulerat på ett sådant sätt att alla 
lämpliga tekniker och metoder är 
möjliga eftersom vi idag inte vet 
exakt hur slammet ska hanteras och 
det är en diskussion som bör tas 
tillsammans med ägarkommunerna i 
Nordvästra Skåne. 

Nej 

Avsnitt 2.9 under stycke om 
Hämtningsintervall: Vore bättre att ange att 
fettavskiljaren ska tömmas utifrån 
tillverkarens krav dock minst xxx gånger per 
år.  
(Efter remisstid inkommit med 12 alt 4 
tömningar/år). (RHO) 

Förslaget till ny text har samma 
innebörd som nuvarande text. Därav 
finns det ingen anledning att ändra 
texten. Nuvarande text: Fettslam 
från fettavskiljare ska hämtas vid 
behov så att fett inte följer med 
flödet till efterföljande 

Nej 
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ledningssystem, dock minst två 
gånger per år. Hämtningsintervall 
ska anpassas till anläggningens 
belastning, typ och storlek. 
Fastighetsinnehavaren är alltid 
ansvarig för avskiljarens funktion 
utöver ovan angivna rutiner. 
Att ändra ytterligare kräver en 
konsekvensanalys. 
 

Det ska klargöras vem som har ansvar för att 
verksamheter lämnar sitt fett till NSR. (AP) 

NSR står bakom Avfall Sveriges 
ståndpunkt i att fett klassas som ett 
hushållsavfall.  

Nej 

NSVA vill att man tydliggör att det inte finns 
särskilda blanketter för dispenser hos NSVA. 
Och man önskar också att dispenser för 
fettavskiljare och matavfallskvarna ska 
hanteras av huvudman via NSVA. (RHO) 

Korrigerar enligt synpunkt Ja 

Tydliggöra i avsnitt 2.9 fettslam från 
fettavskiljare: Besiktning utförs inte av NSVA 
och ska inte utföras av NSVA. (RHO) 

Korrigerar enligt synpunkt Ja 

Kap 4 paragraf 6: Ta bort text om att behovet 
fastställs av NSVA. Avskiljare ska besiktigas i 
den omfattning NSVA bestämmer. (RHO) 

Korrigerar enligt synpunkt  Ja 

Lägg till text som förtydligar konsekvenserna 
av felaktig hantering av fett. Förslag på 
tillägg: Stopp i avloppet kan leda till 
källarövervämningar och eller brädd. Brädd 
är avloppsvatten som rinner ut i vattendrag 
eller hav utan rening. (RHO) 

Korrigerar enligt synpunkt Ja 

Lägg till ordet fett.  
Uppmuntra och påverka verksamheter att 
arbeta för att öka utsorteringen av matavfall, 
fett, förpackningar och tidningar. (AP) 

Korrigerar enligt synpunkt  Ja 

Det anges att ”Ansökan skickas till Bygg- och 
miljönämnden minst trettio dagar före 
önskat startdatum”. Lägga till text där det 
framgår att ansökan gällande § 9 och § 10 ska 
skickas till NSVA minst trettio dagar före 
startdatum. (RHO)  
 

Korrigerar enligt synpunkt Ja 

 

 

LRF 
Synpunkt Kommentar Ev. ändring 

Det är viktigt att, enligt intentionen i 
avfallsplanen, visa på vad som är effektiva 
system för avfallshantering också för boende 
på landsbygden och 
berörda landsbygdsföretag. (AP) 

Lägger in i beskrivningen antalet 
små avloppsanläggningar samt 
utbyggnaden av kommunalt avlopp 

Ja 
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S. 9 Externslam 
LRFs kommungrupp har svårt att se 
kopplingen mellan externslam och 
användning på åkermark. Vad vi vet 
transporteras ”externslam” till system som 
för det till reningsverket i aktuell kommun. 
Där behandlas ”externslammet” i samma 
steg som avloppsvatten från andra anslutna 
hushåll eller livsmedelsföretag. (AP) 
 

Tydliggör att det gäller slam från 
reningsverk också.  
Lägger till beskrivning av Revaq 
certifiering 

Ja 

Kommungruppen ser det som mycket 
angeläget att öka fokus på biogas som 
behandlingsteknik för biologiskt restavfall för 
att därmed också nå kretslopp via 
biogödsel samt att åtgärda de 
kvalitetsproblem som uppdagats med, under 
vissa perioder, ett betydande inslag av 
plastfragment i den gödsel som skall spridas 
hos lantbrukarna. (AP)  

Samarbetar aktivt med 
behandlingsmottagaren. 
Stickprovskontroller och 
chaufförernas avvikelsehantering 
sker för öka kvalitén.  
Lägger in åtgärd för att säkerställa 
renheten på matavfallet. 

Ja 

Eftersträva ett synsätt och agerande som 
minskar nedskräpningen utefter vägar och 
enskild mark på landsbygden. (AP)  

Tydliggöra text angående 
nedskräpning kopplat till 
landsbygd. Främst ett ansvar för 
kommunerna. 
Kommunerna:  Effektivt system 
inom kommunen för att hantera 
det snabbt. Kommunicera vad som 
händer när man kastar ut avfall 
genom fönstret.  
Beteendeförändring som krävs.  
Samsyn med LRF att det är ett 
problem som vi måste jobba med.  
 

Nej 

sid 5 / Sex avfallsslag …..  
Saknar en kommentar kring metall, i detta 
fall plåt/aluminiumburkar som för 
landsbygden är ett betydande problem. 
Särskilt i de lägen där odling av vall 
förekommer nära vägar och där skördat 
foder kan innehålla upptrasad metall som 
kan ge mycket svåra invärtes skador på olika 
djurslag. (AP) 

Plåt/aluminiumburkar är inte ett 
prioriterat avfallsslag 
 
Helsingborgs stad: Det är främst 
ett ansvar för kommunerna 
respektive väghållaren, medan 
överträdelser ska beivras av 
Polisen. Helsingborg bedriver en 
aktiv beteendepåverkan genom 
projektet ILoveHBG och hanterar 
nedskräpning genom 
kontaktcenter eller appen Bättre 
Helsingborg 

Nej 

sid 7 / Plastavfall ….. bidrar till nedskräpning 
…  
Texten betonar, helt korrekt, risken för 
innehåll av skadliga ämnen men bör 
kompletteras med att plasten i de flesta fall 
är mycket svårnedbrytbar och därmed ger 
långvariga problem. Se även punkt ovan med 

Korrigerar enligt synpunkt Ja 
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kommentar om inslag av plastfragment i 
utlevererad biogödsel. (AP) 
 
sid 23 / Effektmål 2:1:5 …. 100 procent 
behandlas i reningsverket …  
Kommungruppen ser positivt på denna 
målsättning men vill samtidigt understryka 
betydelsen av att fortsatt arbeta med att 
finna system för en kontrollerad och säker 
återföring av rena växtnäringsfraktioner till 
odlingsmarken. (AP) 
 

Bifaller, aktiviteter finns Nej 

sid 17 / Klimat- och energistrategi ….  
Fjärde punksatsen, utsläppen av 
växthusgaser från transporter i Skåne skall 
vara minst 70 procent lägre än år 2010.  
  
Med denna markering känns det än mer 
angeläget att lyfta fram och tydliggöra 
biogasens möjligheter. Det är inte fråga om 
att tona ner satsningen på eldrift. Båda, alla 
fossilfria alternativ bedöms vara viktiga. (AP) 
 

Förtydligar biogasens och 
biogödselns fördelar samt lägger in 
det i framtidsutsikter 

Ja 

Kommungruppen vill uttrycka ett starkt 
gillande för den nya välorganiserade 
verksamheten på Filbornaanläggningen. Det 
är viktigt med ett klargörande för vad som 
gäller några avfallsslag; plast, tomma 
sprutdunkar och lysrör med ursprung från 
lantbruksföretag. (RHO) 
 

Se sorteringsguide på NSR:s 
hemsida 

Nej 

Miljöbedömningen utgör ett ”tungt” inslag i 
underlaget för att avge remissvar. 
Möjligheten att behandla det biologiska 
restavfallet genom biogasrötning är väl 
beskriven. Samtidigt är det viktigt att 
beskriva denna del som förutsättningen för 
en effektiv biogödselhantering och därmed 
förutsättning för cirkulation av växtnäring. 
Detta ter sig än mer angeläget i samband 
med den nu omfattande satsningen på en ny 
behandlingsanläggning för biologiskt 
restavfall. (AP) 
 

Lägger till biogödsel Ja 

Öresundskraft 
Synpunkt Kommentar Ev. ändring 

Åtgärderna i avfallsplanen kopplade till plast 
omfattar främst utfasning av plast i 
kommunernas och NSR:s egna verksamheter. 
Det är ett viktigt arbete men betydligt mer 
krävs för att nå målet. Öresundskraft 

Lägger till åtgärder för att fasa ut 
plast. Kommunerna jobba med 
beteende kring konsumtion av 
plast 

Ja 
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förordar därför ytterligare åtgärder i linje 
med ovanstående tas fram. (AP) 

 

Söderåsens miljöförbund 
Synpunkt Kommentar Ev. ändring 

Sida 28-5§ och 6 § behandlar båda befrielse 
från hämtning av allt hushållsavfall, därför 
behövs inte två paragrafer utan dessa 
dispenser kan ligga under samma paragraf 
som två punkter, eller förtydliga i rubrikerna 
vad som åsyftas. (RHO) 

Tydliggör rubriker för innebörden 
av de olika dispenserna 

Ja 

 

Håll Sverige rent 

Synpunkt Kommentar Ev. ändring 

Vi är glada att förebygga och begränsa 
nedskräpning har angetts som ett av fyra 
målområden i planen, och att de olika 
kommunerna har ett antal åtgärder i 
respektive kommuns åtgärdsplan för att 
åstadkomma detta. Bra också att ni synliggör 
läckaget ur den cirkulära ekonomin som 
nedskräpningen innebär. 
 
Det vi kan tycka är det blir ett för trubbigt 
mått att mäta antal inkomna ärenden 
gällande nedskräpning varje år. Den 
nedskräpning som rapporteras in till 
kommunen är i huvudsak större dumpningar 
i naturen, inte den vanliga nedskräpningen i 
stadsmiljö. För att kunna följa och utvärdera 
nedskräpningen i stadsmiljö, förorter och 
parker behöver mätningar göras där och mål 
och åtgärder sättas upp utefter dessa. (AP) 

Bjuvs kommun mäter inte inkomna 
nedskräpningsärenden  
Åstorps kommun förstår 
synpunkten om att det kan vara ett 
trubbigt sätt att mäta 
nedskräpningen och att vi då inte 
täcker in hela spektrumet av 
problemet och vi tar det med oss i 
vår planering av det strategiska 
arbetet mot nedskräpning. 
Ängelholms kommun har för 
närvarande inget bättre sätt att 
mäta nedskräpningen än genom 
antal inkomna ärenden 
 

Nej 

 

Trafikverket 
Synpunkt Kommentar Ev. ändring 

I de olika avfallsordningarna (och 
avfallsplanen) saknas under 1. Inledande 
bestämmelser: 

• § 1 att Trafikförordning (1998:1276) är en 
gällande författning. 

I de olika avfallsordningarna saknas under 2. 
Ansvar och skyldigheter: 

• § 1 upplysning om att stannande och 
parkering för lastning endast får utföras 
enligt Trafikförordning (1998:1276) 

Trafikförordningen (1998:1276) 
gäller även om den inte skrivs ut i 
Renhållningsordningen.  
Renhållningsordningen skulle bli ett 
tungt dokument om vi ska nämna 
alla gällande förordningar 

Nej 
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• § 3 Tillstånd kan krävas av Trafikverket för 
platser inom vägområdet för statlig allmän 
väg eller Länsstyrelsen i Skåne län för platser 
utanför vägområdet för statlig allmän väg. 
(RHO) 

Avfallsordningarna bör utformas så att det 
tydligt framgår att för alla olika typer av 
avfall och tömningar får fordonets 
angöringsplats får till exempel inte vara 
placerad vid backkrön, i kurva eller närmare 
än 10m från korsning och utfart. I 
Trafikförordning 3 kap § 53 framgår 
tillämpliga bestämmelser för hur ett fordon 
får stannas och parkeras. (RHO) 

 

Trafikförordningen (1998:1276) 
gäller även om den inte skrivs ut i 
Renhållningsordningen.  
Renhållningsordningen skulle bli ett 
tungt dokument om vi ska nämna 
alla gällande förordningar 

Nej 

Avfallsutrymmen och förvaringsplatser ska 
placeras utanför vägområdet för statlig 
allmän väg. Tillstånd kan krävas/sökas hos 
Trafikverket (inom vägområdet) eller 
Länsstyrelsen i Skåne län (utanför 
vägområdet). (RHO) 

Avfallsutrymmen ska placeras på 
fastighetsägarens mark, ha 
godkännande av fastighetsägaren 
om det står på annans mark eller 
på av kommunen anvisad plats.  

Nej 

 

 

 

 

NSR 

Synpunkt Kommentar Ev. ändring 

Ändra tidsperioden från 2019–2023 till 2020–
24 på grund av att politiska processen tagit 
längre tid än planerat och att planen tidigast 
kan vara beslutad och klar dec 2019 

Alla i styrgruppen höll med om att 
ändra tidsperioden.  

Ja 

Matavfall ska emballeras i påsar godkända 
och tillhandahållna av renhållaren och enligt 
den europeiska standarden EN 13432 eller 
den svenska motsvarigheten SS 13432. Se 
bilaga 1. (RHO) 
 

Flyttar standarden till 
sorteringsguiden samt tar bort att 
renhållaren tillhandahåller 
matavfallspåsar.  

Ja 

Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen 
i fastigheten där arbete ska utföras. Taggar, 
nycklar, portkoder och dylikt ska vid begäran 
om hämtning lämnas till den renhållaren 
anvisar och ändringar ska utan begäran 
meddelas renhållaren. Vid nybyggnation 
accepteras endast dörrar försedda med 
nyckelfria lås- och passersystem samt av 
renhållaren upphandlat ”en-nyckel-system”. 
(RHO) 

Lägger till nyckel igen, och 
förtydligar att det är ”en-nyckel-
system” 

Ja 
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Grovavfall från en- och tvåfamiljsfastigheter 
som hämtas vid fastighet ska märkas med 
”GROVAVFALL” och hämtas inte i säck eller 
omärkt.”. Grovavfall ska placeras vid 
tomtgräns och bör placeras skyddat.  
För flerfamiljsfastigheter och 
grupphusområden gäller att grovavfall 
förvaras under tak och ska förvaras på 
lämplig förvaringsplats i avvaktan på 
borttransport enligt renhållarens 
anvisningar.  
Grovavfall hämtas inte i säck eller kartong. 
(RHO) 
 

Tydliggör texten Ja 

Överfull, för tung eller trasig avfallsbehållare 
eller avfallsbehållare som innehåller dåligt 
emballerade stickande eller skärande 
föremål hämtas först när avfallet paketerats 
om. (RHO) 
 

Tydliggör texten 
Stickande eller skärande är inte 
aktuellt längre. Är från säckens tid. 

Ja 

Avfallsbehållare ska vid hämtningstillfället 
vara uppställd på tomten vid tomtgräns mot 
körbar allmän väg eller där kommunen 
anvisat plats, (0–2 meter in på fastigheten för 
villor och fritidshus och 0–5 meter in på 
fastigheten för flerfamiljsfastigheter). Kärl 
med två hjul ska placeras med handtaget ut 
mot gång varifrån kärlet hämtas eller enligt 
kommunen anvisningar. Kärl med tre hjul 
eller fler ska alltid placeras på slät hårdgjord 
yta. Är underlaget inte hårdgjort ska kärlet 
placeras med handtaget ut mot gång varifrån 
kärlet hämtas eller enligt kommunen 
anvisningar. (RHO) 
 

Tydliggör text genom att lägga till 
”fler hjul” och ”slät yta” 

Ja 

Elavfall ska sorteras ut och hållas skilt från 
annat avfall. Elavfall är oftast farligt avfall. 
För elavfall gäller producentansvar. Elavfall 
ska hanteras enligt bilaga 1.  
Privatpersoner får genom egen försorg forsla 
bort elavfall som uppkommit i det egna 
hushållet till av kommunen anvisad plats, 
NSR:s återvinningscentraler, Miljöskåpet 
Samlaren för elektronik eller i en miljöbod.  
Ljuskällor och småelektronik från 
flerfamiljsfastigheter hämtas i den ordning 
renhållaren bestämmer. (RHO) 
 

Tydliggör text 
Det finns även andra aktörer som får 
hämta detta avfall och därmed är 
det inte vi som styr hur avfallet ska 
hämtas hos flerfamiljsfastigheter. 
Gäller allt producentansvarsmaterial. 

Ja 

Nyttjanderättsinnehavarens skyldigheter 
stryks, alltid fastighetsägarens ansvar. (RHO) 

Tydliggör vem som är ansvarig för 
avfallshanteringen på fastigheten 

Ja 
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Privatpersoner 
Synpunkt Kommentar Ev. ändring 

Det är katastrof dåligt det här med mjukplast 
hanteringen. Det är för krångligt att beställa 
hämtning av säcken samt det värsta är var 
man ska ha den medan du samlar 
mjukplasten. Det skulle ju funnits med i 
tunnorna. Pga struligheten så sorterar vi inte 
mjukplasten, den åker ner i restavfallet och 
det är ju trist när man vill sortera rätt. 

NSR är medvetna om det och 
jobbar kontinuerligt i driften med 
att se över insamlingssystemen.  

Nej 

Tidningar är allt mindre förekommande jag 
känner själv ingen som prenumererar längre 
etc. och det känns märkligt att inte få plats 
med alla papperskartonger i det ena facket 
medan tidningsfacket är tomt. De nya 
fyrfacken i Ängelholm kom ju ut ungefär 
lagom till att papperstidningen dog. Mitt 
förslag är man i början ex 1 januari 2020 
slänger pappkartonger i båda facken. Som 
det är nu får man ibland helt enkelt slänga fel 
eller i restavfallet för att få plats. 

NSR är medvetna om det och 
jobbar kontinuerligt i driften med 
att se över insamlingssystemen.  

Nej 

Glada invånare = success. Hej! Vi som inte 
har tillgång till bil och bor i lägenhet utan 
soprum i fastigheten där grovsopor kan 
läggas har inte möjlighet att bära tyngre 
sopor 6 km till ett kommunalt 
sopbergsföretag. Vi önskar därför container i 
centrum där grovsopor kan läggas och 
sorteras. Inte kul med grovsopor i hemmet 
liksom, enkel matematik. (RHO) 

Fastighetsägare av 
flerfamiljsfastigheter skall erbjuda 
insamling av hushållsavfall och det 
omfattar även grovavfall. 

Nej 

Låt utsortering av matavfall bli ett SKALL-
krav, inte "bör". (RHO) 

Höganäs kommun: KSAU har 
föreslagit att det ska vara ett BÖR 
 
Miljöavdelningen i Höganäs 
kommun anser att utsortering av 
matavfall ska bli ett SKALL-krav, 
inte "bör" och vill hänvisa till flera 
miljömål. Nu har Höganäs kommun 
den lägsta utsorteringen av 
matavfall bland NSR:s 
ägarkommuner och detta behöver 
ändras. 
(Notering från NSR – Höganäs 
kommun har lägst källsorteringsgrad 
på matavfall hos villor. Hos 
flerfamiljsfastigheter är de ungefär 
samma som övriga ägarkommuner. 
Källsorteringsgraden mäts utifrån 

Nej 
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plockanalyser som är en 
ögonblicksbild)  

Föreslår att Höganäs invånare också får 
fyrfackskärl snart.  

Höganäs kommun: Väntar på vad 
som händer med förordningen för 
producentansvar 
 

Nej 

Mindre plast i restavfallet. Ge påsar anpassat 
för detta.  

Höganäs kommun: Finns påsar för 
plast 
 

Nej 

Skulle vilja ha ändrat tunnan för plåt/glas och 
tidningar. Skulle vilja ha större glas/plåt fack. 
Slänger mycket lite tidningar o reklam. Så 
den kunde vara mycket mindre. 

Höganäs kommun: Går att beställa 
extra kärl 

Nej 

Avfallspåsar, ni får prata med leverantören 
det blir hål i botten. Fabrikationsfel. 

Höganäs kommun: Vet om 
problem och är åtgärdat 

Nej 

Slänga lampor på sopstationerna i byarna.  Det finns idag möjlighet att lämna 
på NSR:s återvinningscentraler, i 
miljöbodar för farligt avfall, samt i 
insamlingsskåpet samlaren. Affärer 
som säljer lampor har också en 
skyldighet att ta emot 
motsvarande typ av avfall. Lampor 
kan även lämnas i alla större 
elektronikaffärer. 

Nej 

Titta på Eskilstunas fantastiskt bra modell. 1 
tunna, olikfärgade BRA påsar. Enkelt o 
väldigt bra 

NSR jobbar ständigt med 
förbättring av insamlingssystemen 
och tar till oss denna information. 
 

Nej 

Målområde 3: Förebygga och begränsa 
nedskräpning. Beskrivningen av målområde 3 
bör utökas med "eller insyn till": 
"Nedskräpning innebär att föremål slängs 
eller lämnas på platser som allmänheten har 
tillträde till eller insyn till". Detta för att det 
ska stämma överens med miljöbalken kap 15 
26 § (AP) 

Inte ha med ”insyn till” – kan bli 
problem då de kan gå in på den 
enskildes tomten. Verksamheter 
och byggarbetsplatser styrs via 
bygglov och tillsyn.  
 

Nej 

Målområde 3: Förebygga och begränsa 
nedskräpning. Utöka effektmål 3:2 med "och 
verksamheterna". Nedskräpning i regionen 
ska förebyggas genom att öka 
medvetenheten om nedskräpningens 
konsekvenser hos kommuninvånarna och 
verksamheterna. Förslag på åtgärder: 
Påverka företag till att minska 
nedskräpningen på offentliga platser. Förslag 
på aktiviteter: 1. Utveckla material 
tillsammans med kommunerna/NSR som 
skickas med godkända bygglov för att 
informera om och förebygga nedskräpning 
från byggarbetsplatser. 2. Utveckla material 
tillsammans med kommunerna/NSR som kan 

Lägger till ”och verksamheter” 
samt tar fram lämpliga aktiviteter.  
 

Ja 
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delas ut till företag och verksamheter för att 
informera om och förebygga nedskräpning. 
NSR och kommunerna borde verka för att 
stötta skräpplockarinitiativ, tex genom att 
hjälpa med material och bortskaffande av det 
plockade skräpet. (AP) 

Sker redan idag Nej 

Under ”Förändring i producentansvar” står 
det att ”sortering på offentliga platser ska 
öka för att minska nedskräpningen” (AP) 

Ändrar enligt beslutad förordning Ja 

Målområde 4 har beskrivningen - Detta 
målområde syftar till att minska belastningen 
på miljön samt att kunderna i regionen ska 
vara nöjda med avfallshanteringen. Med den 
beskrivningen täcks ett bredare område in än 
vad målområdet ger sken av. 
Målområdesnamnet bör därför byta namn 
till: Människa och miljö i fokus eller 
människa, miljö och klimat i fokus. (AP) 

Bifaller ”Människa och miljö i 
fokus” 

Ja 

Miljö borde läggas till effektmålet 4:1. " Den 
totala klimat- och MILJÖpåverkan från 
avfallshanteringen eller ändra till den totala 
miljöpåverkan. Viktigt att miljö lyfts fram 
eftersom många andra miljöaspekter utöver 
klimatet, samt andra arter än människan 
påverkas av avfallshanteringen. (AP) 

Bifall Ja 

Man bör lägga till lämpliga effektmål, 
åtgärder och aktiviteter för att begränsa 
buller under målområde 4. Dagens sopbilar 
bullrar en hel del. (AP) 

Vi arbetar för minskat buller och 
tar med oss synpunkterna till 
framtida upphandlingar. 
 

Nej 

Transport medför negativa effekter utöver 
klimatpåverkande utsläpp. Räcker inte med 
fordon som är 100 % fossilbränslefria för att 
skapa hållbara transporter. Lämpligt för NSR 
att verka för spåranslutning till Filborna. 
Finns med i detaljplan. (AP) 

Helsingborgs stadsplan 2017 tar 
höjd för möjligheten att i framtiden 
bygga en spåranslutning till 
Filborna om behovet av 
industrispår skulle finnas.  
Förslaget till ny detaljplanen för 
Vasatorp 1:1 tar upp möjligheterna 
med en spåranslutning men är inte 
beslutad och därmed är 
spåranslutning inte möjlig.  
 
 

Nej 

I tabellen med Båstads kommuns nedlagda 
deponier på sidan 14 är kommentaren för 
Förslöv 4:31: "Bebyggelse på fastigheten 
idag." Det stämmer nog bara delvis. I kärret 
norr om kulturskolan syns vad jag antar är 
rester av deponin. Därmed kan det antas att 
deponin täckte ett större område än vad som 
idag täcks av skoltomten. Detta område, som 
alltså ligger precis vid skolan, borde åtgärdas. 

Ny utredning kring nedlagda 
avfallsupplag kommer göras i 
Båstads kommun under planens 
period.  

Nej 
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Nyligen har delar av Förslöv 2:4 
detaljplanerats. Under detaljplaneprocessen 
dokumenterades en nedlagd deponi på 
fastigheten. Denna nedlagda deponi borde 
föras in i listan över Båstads kommuns 
nedlagda deponier. (AP) 

Lägger till nedlagd deponi i listan.  Ja 
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Fullständiga remissvar 
 

Helsingborgs stad 
Yttrande över förslag på regional avfallsplan 2019–2023, 
Dnr 00194/2019 
 
Synpunkter från Helsingborgs stad 
Helsingborgs stad har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslag till regional avfallsplan 2019-2023. 
Förslaget har tagits fram av NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) tillsammans med Bjuvs kommun, 
Båstad kommun, Helsingborgs stad, Höganäs kommun, Åstorps kommun och Ängelholms kommun. 
Syftet med den regionala avfallsplanen är att tillsammans över kommungränser verka för att minska 
avfallets mängd och farlighet samt styra kommunernas avfallshantering i riktning mot ett hållbart 
samhälle och en cirkulär ekonomi. Sex avfallsslag har identifierats som prioriterade i regionen och dessa 
är matavfall, plastavfall, grovavfall, textilavfall, externslam och schaktmassor. Planens ambitioner 
beskrivs som utmanade men möjliga att uppnå. 

Enligt miljöbalken ska det i varje kommun finnas en renhållningsordning. Renhållnings-ordningen ska 
innehålla en avfallsplan. Planen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens 
åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. NSR med sina ägarkommuner har kommit överens 
om att ta fram en gemensam, regional avfallsplan under vilken varje kommun sedan tar fram en 
åtgärdsplan. I samband med att den regionala avfallsplanen ska tas kommer kommunerna Bjuv, Båstad, 
Höganäs, Åstorp och Ängelholm också att anta sitt åtgärdsprogram. Dessa ligger som bilagor till den 
regionala avfallsplanen. Helsingborgs åtgärdsplan är inte med som en bilaga i detta skede. Det beror på 
att Helsingborg fortfarande har en gällande avfallsplan. Arbetet med att ta fram Helsingborgs 
åtgärdsplan pågår. 
 

Övergripande synpunkter 
Staden anser att förslaget till regional avfallsplan ger NSR med sina ägarkommuner en bra riktning för 
det fortsatta arbetet. Planen har ambitiösa mål som går i linje med stadens livskvalitetsprogram och 
klimat- och energiplan. Vi bedömer att målen gynnar arbetet med att minska avfallets mängd och 
farlighet, men att planen skulle kunna ge ytterligare stöd i arbetet för att styra kommunernas 
avfallshantering i riktning mot ett hållbart samhälle och mot en cirkulär ekonomi. Planen tar ett samlat 
grepp för samtliga ägarkommuner vilket tidigare saknats, och detta bedömer vi är positivt. 
 
I redovisningen av planens samband med de globala målen, Agenda 2030, sida 11, saknar vi flera mål 
som påverkas av avfallshantering. Mål 3 om hälsa, mål 9 om hållbar industri, mål 13 om klimat och mål 
15 om ekosystem och biologisk mångfald påverkas alla av avfalls-hanteringen och bör redovisas. 
Avfallsfrågan ur ett helhetsperspektiv och dess kopplingar till djur och växtliv samt en giftfri miljö både 
på land och i vatten kan beskrivas tydligare. 
 
Det finns en stor spridning i hur målen i planen är skrivna från tydliga och ambitiösa till ganska vaga. En 
uppföljning av planen och tydlighet gentemot aktörer som arbetar mot planen skulle främjas av att 
målformuleringarna var mer sammanhållna. 
 
Det är också särskilt viktigt att avsättningen av biogas fångas upp. En stabil och tillräckligt stor 
försörjning av biogas kommer att spela en stor roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle, exempelvis 
för tung trafik och sjöfart. Viktigt är också att planen har ambitiösa mål för de stora flöden av avfall som 
finns i form av matsvinn, plastavfall och schaktmassor. De områden vi ser saknas eller hade kunnat 
förstärkas och utvecklas följer nedan. 
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Textilavfall 
Fem av sex av de prioriterade avfallsslagen har mål men det saknas mål för textilavfall. Staden anser att 
mål bör formuleras för alla prioriterade avfallsslag inklusive textilavfall. 
 
Minska mängden plast i restavfallet med 50 procent, effektmål 1:1:4 
Detta är ett nytt mål som är viktigt och bra. Det saknas dock ett årtal för målet. Årtalet bör ligga i linje 
med ambitionen i Helsingborgs klimat- och energiplan som slår fast att fossil-baserad plast ska vara 
borta ur restavfallet senast 2035. 
 
Avsaknad av resonemang kring reningsverkets slam 
Externslam från enskilda avlopp1, effektmål 2:1:5 är bra, men vi saknar ett resonemang kring slammet 
som kommer från reningsverket. Slammet från reningsverket står för de stora volymerna och det är 
också i slammet från reningsverket som en stor del den fosfor finns där vi i framtiden måste hitta 
lösningar för att kunna ta tillbaka till kretsloppet. NSVA arbetar också för att externslam inte ska lämnas 
på reningsverken, ett alternativt omhändertagande bör tas fram eftersom externslam är avfall. 
 
Definiera vad som menas med förorenade schaktmassor, effektmål 2:2:1 
Staden anser att effektmål 2:2:1 bör klargöras. Det behöver bli tydligt vad som definieras som 
”förorenade schaktmassor”. Detta görs lämpligen utifrån Naturvårdsverkets handbok 2010:1 
”Återvinning av avfall i anläggningsarbeten” där en gräns för ett föroreningsinnehåll över nivån för 
”mindre än ringa risk” framgår för ett antal utvalda ämnen. Vi menar också att formuleringen att renade 
schaktmassor ”ska” återanvändas i konstruktions- eller anläggningsändamål bör bytas mot ett ”kan” 
samt med ett tillägg om att användningen ska ske på platser som bedömts lämpliga ur ett miljö- och 
hälsoskyddsperspektiv. 
 
Mätningarna av effektmål 2:2:2 och 2:2:3 
I effektmålen gällande verksamheter, 2:2:2 och 2:2:3 har mätningen ”Kontroll vid tillsyn” valts. Här är 
det viktigt att förtydliga att tillsyn är en granskning av om verksamheterna lever upp till 
miljölagstiftning. Den kan användas som verktyg för att hitta verksamheter som gör fel eller behöver 
förbättra sig. Det är svårt att betrakta detta som ett sätt att mäta. Ett annat sätt att mäta bör väljas.  
 
Tydliggör föroreningsnivån av schaktmassor, effektmål 4:1:2 
I effektmål 4:1:2 anges att NSR ska upprätta platser i regionen för lagring av schakt -massor för att 
minska transporter. Staden förutsätter att det handlar om rena schaktmassor med halter i paritet 
med nivån för ”mindre än ringa risk” enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1 vilket i så fall borde 
framgå tydligare. Platserna 
måste vara lämpliga ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv. Om lagringen även avser förorenade 
massor innebär det en mer komplicerad prövning enligt miljöbalken. Stadsbyggnadsförvaltningen i 
Helsingborg har fortsatt ambitionen att ta hand om överskott/underskott av schaktmassor i de 
anläggningsarbeten som bedrivs i stadens regi. 
 
Uttaget av metangas från Filbornadeponin, effektmål 4:1:3 
Staden anser att det är bra att detta område fångas upp men att det är önskvärt att om möjligt ange en 
siffra på hur mycket uttaget bör öka. 
 
Styrning och taxor 
Det behövs ett mål kring styrning som fångar upp resultaten som reformgruppen för klimat presenterat 
för Kommunstyrelsen i Helsingborg. Reformgruppen formulerade sig på följande sätt; ”Reglera och styr 
mot fossilfrihet med taxor och ekonomi. Större bonus i källsorteringen för dem som gör rätt: både 
sorterar och minskar mängden avfall, och mycket högre avgift för dem som inte sorterar och minskar 
volymerna.”  

                                                           
1 Med externslam menas avloppsslam från trekammarbrunnar och andra enskilda avlopp. Externslam är det slam 
som avfallshanteringen har ansvar för och klassas som ett hushållsavfall. 
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Synpunkter gällande bilagor 
Bilaga 2G sidan 30 överskrift ”Förändring av producentansvar” står det att sortering 
på offentliga platser ska öka för att minska nedskräpning. Det är en svårighet att hitta 
lämpliga platser på allmän platsmark eftersom det kan påverka möjlighet att nyttja t ex 
grönyta eller parkeringsyta till dess primära funktion. 
 
Bilaga 3 sidan 2 redovisas de återvinningscentraler som fanns 2017 i Helsingborg. 
Plats för återvinningscentraler kan komma att förändras under planperioden om platsens 
förutsättning och ändamål förändras. 
 
Fler mål som styr mot cirkulära lösningar 
Det behövs också fler mål för att styra kommunernas avfallshantering i riktning mot en cirkulär 
ekonomi. Exempelvis behövs mål som initierar aktiviteter där invånarna kan få tillgång till fler 
resurscentra som uppmuntrar till delningstjänster, reparationer och avfallsminimering. Dessa centra bör 
läggas så att invånarna kan ta sig dit enkelt utan bil. En önskan är också att NSR med sin kompetens kan 
vara en motor i detta arbete. 
 
Framtidens avfallshantering 
Det behövs ett större resonemang kring trender och hur framtidens avfallshantering kan se ut. Den 
föreslagna planen följer den avfallstrappa som EU beslutat om och som Sverige redan jobbat efter i 
många år. Där ligger fokus på materialflöden. Sverige ligger redan långt fram i detta arbete och NSR 
ligger långt fram i Sverige. Morgondagens lösningar kommer bland annat sannolikt att fokusera mer på 
bland annat återvinning av exempelvis grundämnen som värdefulla metaller, fosfor, kalium och kisel. Ett 
viktigt arbete för framtiden är också dialogen med företagen som designar produkter. Ju fler material en 
produkt består av desto svårare är det normalt att återvinna eller återanvända den. Det krävs en 
planering för framtiden för att inte riskera att inlåsning i lösningar som inte är tillräckligt flexibla för att 
möta både dagens och morgondagens behov. 
 
Medskick till framtagandet av en åtgärdsplan för Helsingborg 
Det är viktigt att pågående projekt och arbete i staden fångas upp när Helsingborgs åtgärdsplan tas fram. 
Exempelvis Återbruket, SmartMatHbg, Plastsmart arbetsplats, inköpsenhetens arbete med att fasa ut 
farliga kemikalier och plast samt arbetet med masshantering som drivs av en tjänstepersonsgrupp. Vi 
förutsätter att Helsingborgs åtgärdsplan förutom att utgå från den regionala avfallsplanen också tydligt 
utgår från Helsingborgs Livskvalitetsprogram och Klimat- och energiplan. 
 
Sammanfattning 
 
• Förslaget till regional avfallsplan har i huvudsak ambitiösa mål och ger riktning och ledning på vägen 

minska avfallets mängd och farlighet. 
 

• Lägg till ett effektmål för textilavfall 
 

• Effektmål 1:1:4 om plast i restavfall bör kompletteras med ett mål som går i linje med ambitionen i 
Helsingborgs Klimat- och energiplan. 
 

• Lägg till ett resonemang kring slammet som kommer från reningsverket. 
 

• Definiera vad som menas med förorenade schaktmassor i effektmål 2:2:1. 
 

• Ändra mätningarna för effektmål 2:2:2 och 2:2:3. 
 

• Tydliggör vilken föroreningsnivå som avses för schaktmassorna i effektmål 4:1:2. 
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• Ange om möjligt en siffra på hur mycket uttaget av metangas bör öka i effektmål 4:1:3. 
 

• Lägg till ett effektmål kring taxor som syftar till att ge större bonus i källsorteringen för de som gör 
rätt och mycket högre avgift för de som inte gör rätt. 
 

• Komplettera med effektmål som skapar förutsättningar för cirkulära lösningar. 
 

• Komplettera med ett resonemang kring trender och hur framtidens avfallshantering behöver se ut. 
 
 
 
 
Helsingborg den 15 maj 2019 
 
 
 
 
Peter Danielsson 
Ordförande 
 

 
 

Ängelholms kommun 
MTN § 38                   Dnr   MTN 2019/34 

Yttrande till Kommunstyrelsen över förslag till regional avfallsplan och 
renhållningsordning Ängelholms kommun 

Ärendebeskrivning 
Utredning  
Miljöenheten har gått igenom inkomna remisshandlingar från NSR daterade den 8 januari  
2019 och gjort en bedömning av det inkomna förslaget. Renhållningsordningen och  
Avfallsplanen är tydligt formulerade och innehåller väl genomtänka strategier för att uppnå ett hållbart 
samhälle. Miljöenheten föreslår att Miljö- och tillståndsnämnden framför följande förslag på ändringar och 
förtydliganden: 

Renhållningsordning Ängelholms kommun  
Förslag på tillägg 2 kap. 1 §  
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar om anvisande av plats för avfallslämning i enlighet med 3 kap. 1 § B.  

3 kap. 1 § D, Förslag till ändring, nedan text ersätter befintlig lydelse 
Behållare som tillhandahålls av renhållaren ägs av renhållaren. Normalt slitage står renhållaren för. Vid 
skadegörelse då avfallsbehållare eller container står på tomten står fastighetsinnehavaren/ 
nyttjanderättsinnehavaren för reparation eller ersättande av kärl och container. Vid skadegörelse då 
avfallsbehållare står på av kommunen anvisad plats i enlighet med gällande beslut, står renhållaren för 
reparation eller ersättande av kärl. 

5 kap. 4 §, Förslag till förtydligande av rubrik 

Befintlig rubrik ändras till, ”Förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall och slam”. 
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5 kap. § 8, Otydlighet 
Texten i paragrafen är svårtolkad med avseende på vem som dispensen gäller och i jämförelse med 3 kap. § 
6 till vilken den hänvisas.    

Regional avfallsplan, Ängelholms kommun 

Bilaga 1F 
Under stycket om behandlingsanläggningar är miljöenhetens synpunkt att Bil och skrot i Ängelholm tas bort 
då verksamhetens auktorisation har återkallats och verksamheten läggs ner.  

Bilaga 2F Målområde 1, Aktivitet 
Att aktiviteten ”Företagare bjuds in för att diskutera avfallsminimering och för att inspireras av varandra” tas 
bort. Aktiviteten kan inte prioriteras i Ängelholms kommun men avfallsminimering kommer ändå att 
diskuteras genom åtgärderna i målområde 2.  

Målområde 2, Åtgärd 
Ansvar för åtgärden ”Uppmuntra och påverka verksamheter (t ex restauranger, butiker) att arbeta för att öka 
utsorteringen av matavfall, förpackningar och tidningar” bör ligga på Miljöenheten och NSR. Enheten för 
natur och ekologisk hållbarhet bör tas bort som ansvarig. Miljöenheten utför tillsyn på verksamheter och har 
då en kontinuerlig dialog med dessa.   

Målområde 2, Aktivitet  
Ansvar för åtgärden ”Utveckla material tillsammans med NSR som skickas med godkända bygglov för att öka 
utsorteringen av bygg- och rivningsavfall” bör ligga på Enheten för natur och ekologisk hållbarhet, NSR och 
byggenheten.  

Målområde 3, Åtgärd 
Ansvar för åtgärden ”Uppmuntra och påverka kommunens invånare att minska nedskräpningen på offentliga 
platser” bör ligga på Enheten för natur och ekologisk hållbarhet  och Stadsmiljö. 

Målområde 3, Aktivitet 
Ansvar för aktiviteten ”Mäta antal nedskräpnings-ärenden som inkommit till kommunen” bör ligga på 
Stadsmiljö då de relevanta uppgifterna finns på denna enhet. 

Bilaga 5F  
Uppgifter till Länsstyrelsen Ängelholms kommun är felaktiga. Uppgifterna tillhör Höganäs kommun.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2019-03-06 
Regional avfallsplan 2019-2023 webb final 
Bilaga 1, Beskrivning av kommunerna 
Bilaga 2, Åtgärdsplan 
Bilaga 3, Avfall som omfattas av producentansvaret 
Bilaga 4, Miljöbedömning 
Bilaga 5, Uppgifter till Länsstyrelsen  
Renhållningsordning Ängelholms kommun 
Yrkanden  
Anders Davidsson (M) yrkar bifall till förslag till beslut. Staffan Broddesson (C), Pontus Myrenberg (SD), Anne-
Marie Lindén (MP), Jan-Eric Andersson (KD) och Jessica Klingvall (S) instämmer i yrkandet.  
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Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar 

att till Kommunstyrelsen (via NSR) överlämna ovanstående förslag om ändringar och 

förtydligande, samt att justera beslutet omedelbart.  

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen (via NSR) 
 

 

Helsingborgshem  

     

Yttrande om Ny renhållningsordning och en regional avfallsplan  
  

Bakgrund  

NSR har översänt remiss till Helsingborgshem AB om ny avfallsplan för NSR-regionen. Remissen omfattar 
även renhållningsordning för alla NSR-regionens ägarkommuner utom Helsingborg. Helsingborgshem 
lämnar här yttrande på remiss om avfallsplan för regionen men väljer att inte yttra oss om remiss på de 
andra kommunernas renhållningsordning.  

  

Synpunkter från Helsingborgshem  

• Helsingborgshem ser positivt på att ha en regiongemensam avfallsplan istället för 

kommunspecifika då det kan bidra till att målen nås, förenkla uppföljning och öka samverkan.  

• Helsingborgshem har svårt att göra en rimlighetsbedömning av målen då vi inte varit delaktiga i 

framtagandet, inte har fått nuläge eller analys av tidigare utfall på samma sätt som övriga 

kommuner och inte heller fått åtgärdsplan för Helsingborg.   

• Delaktighet i att ta fram åtgärdsplan för Helsingborg önskas för Helsingborgshems del och gärna i 

samverkan med andra flerfamiljsfastighetsägare i NSR-regionen.  

• Målet om kundnöjdhet är nödvändigt att utökas att även omfatta nöjdheten hos kunden 

flerfamiljsfastighetsägare då den relationen inte syns i dagens NKI och då det handlar om stor 

andel av Helsingborgs hushållsavfall. De boende i flerfamiljshusen möter främst 

fastighetsägarens del av avfallshanteringen och där fångar vi upp kundnöjdheten i vår egen NKI 

och hållbarhetsenkät.  

• I åtgärderna ser vi gärna att mer aktiva incitament skapas att genomföra kostsamma 

investeringar och initiativ i syfte att uppnå målen för avfall från flerfamiljshus. Till exempel 

rabattering på avfallstaxor i nya insamlingssystem, partnerskap i att skala upp nya 

insamlingslösningar eller liknande. Idag är information till de boende i flerfamiljshus och 
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införande av nya fastighetsnära avfallsinsamlingssystem en kostnad som oftast tas av 

fastighetsägaren.  

• Textilier saknas som mål men är med som prioriterad fråga vad vi kan se.  

• Målet om lokal mellanlagring av schaktmassor ser vi positivt på utifrån Helsingborgshems 

byggprojekt.  

• Målet om kostnadsminskning ser vi positivt på utifrån hämtningskostnader för 

flerfamiljsfastigheter.  

  

Helsingborg den 4 april 2019  
  

Jonas Hansson  
VD 

 

NSVA 
  

  

  

  

  

Datum  

2019-03-28  

  
Handläggare  

Lotta Wallin  
Telefon  

010-495 87 52  

NSR AB  

   

251 89 Helsingborg 

nsr@nsr.se  

E-post lotta.wallin@nsva.se  NSVAs Diarienummer NSVA 19/00015-1  

NSRs Diarienummer 18/0889  

  

Yttrande - ny renhållningsordning och en regional avfallsplan  
  

NSVA har fått en remiss daterad 2019-02-12 från NSR gällande ny renhållningsordning och 
regional avfallsplan. Nedan finns vårt yttrande.   

  

 Avfallsplan            
  

NSVAs yttrande gällande externslam:  
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NSVA arbetar mot att externslam inte ska lämnas på reningsverken. Alternativt 
omhändertagande bör tas fram. Avfallsplanen gäller under perioden 2019-2023.  
  

Bakgrund  
Det finns en utredning gällande slam som ska vara färdig under hösten 2019. Utifrån 
omvärldsanalys är det troligt att fosfor ska utvinnas ur slam men också att spridning på åkermark 
upphör.  
  

Externslam och fem andra avfallsslag har i avfallsplanen identifierats som prioriterade i regionen 
(Sammanfattning sid 5). NSVA är mottagare av externslam. Externslam är ett avfall. Avfall ska 
inte, som idag, lämnas till reningsverk.  
  

Ett nytt avtal som tar upp samarbetet mellan NSR och kommunerna år på väg att ersätta avtalet 
från  
1984. I detta nya avtal krävs att allt hushållsavfall ska lämnas till NSR. (2. Beskrivning av regionen, 
sid 6)  
Detta innebär att fett och externslam ska lämnas till NSR.  
  

Externslam är det slam som avfallshanteringen har ansvar för och klassas som ett hushållsavfall. 

”Även om externslammet innehåller det nödvändiga näringsämnet fosfor, som det råder 

brist på, kan det även innehålla andra slags ämnen som inte bör hamna på åkrarna.” 

(Regional avfallsplan 20192023, Externslam, sid 9)  

  

Metallinnehållet i slam från reningsverk påverkar möjligheten att avsätta slammet. Höga 
metallhalter minskar avsättningsmöjligheterna.  
Avfall Sverige har tagit fram en rapport gällande externslam och dess innehåll av metaller  
  

 ”Avvattning av slam från små avloppsanläggningar – kvalitet och avsättning”  
(http://vav.griffel.net/filer/C_AvfallSverige2016-20.pdf)   

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för VA-verksamheten i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, 

Landskrona,  
Svalöv och Åstorp på uppdrag av respektive kommun.  |  Tel 010-490 97 00  |  E-post: kundservice@nsva.se  |  www.nsva.se  

  

Reningsverken inom NSVA har nyligen fått eller kommer inom den närmsta tiden att få nya 
tillstånd. Tillstånden ställer hårdare krav varför vi måste se till att vi klara kraven och också att vi 
klarar belastningen så kommunerna kan bygga ut.   
Reningsverken är inte byggda för att rena metaller. Ett ökat metallinnehåll i inkommande vatten 
ger ett ökat metallinnehåll i utgående vatten som leds till en recipient. För recipienten finns krav 
om att uppnå god status. Det sistnämnda arbetar tillsynsmyndigheterna med.  
  

Externslam tas också upp i Effektmål 2:1:5 som behöver korrigeras då NSVA arbetar mot att 
externslam inte ska lämnas på reningsverken.  
  

NSVAs yttrande gällande fett:  

  

• Lägga till fett i Målområde 2 (alla kommuner)   
Från avfall till resurs, under ”Åtgärd” anges ”Uppmuntra och påverka verksamheter 

(…) att arbeta för att öka utsorteringen av matavfall, fett, förpackningar och tidningar”   

  

http://vav.griffel.net/filer/C_AvfallSverige2016-20.pdf
http://vav.griffel.net/filer/C_AvfallSverige2016-20.pdf
http://vav.griffel.net/filer/C_AvfallSverige2016-20.pdf
http://vav.griffel.net/filer/C_AvfallSverige2016-20.pdf
http://vav.griffel.net/filer/C_AvfallSverige2016-20.pdf
http://www.nsva.se/
http://www.nsva.se/
http://www.nsva.se/
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• Det ska klargöras vem som har ansvar för att verksamheter lämnar sitt fett till NSR.  

  

Bakgrund  
Regional avfallsplan 2019-2023, sid 15: ”Avfallsplanens syfte är att beskriva Sveriges 

arbete för att: •  Minska mängdens avfall och dess negativa effekter på 
människors hälsa och miljö   
• Minska spridning av farliga ämnen och   

• Främja en praktisk tillämpning av avfallshierarkin”  
  

Fettavfallet kan användas för att utvinna energi vilket anges i EUs avfallshieraki 
(energiåtervinna). De verksamheter som ger upphov till fett ska samla in detta och lämna till 
NSR.   
  

NSVA har inga verktyg i ”Lagen om allmänna vattentjänster” som ger oss möjlighet att få 
verksamheter att installera fettavskiljare och att följa tömningsintervall. Vi kan endast ställa krav 
om kvaliteten på det vatten som leds till reningsverken. Vårt verktyg vid tvistigheter är att stänga 
inkommande vatten:  

• Detta kan vi endast göra om den part som, i detta fall, ger upphov till fettet blir drabbad. 

Ofta är flera parter kopplade till inkommande vatten varför vattenavstängning inte är en 

genomförbar åtgärd.  

• Den part vi vänder oss till är fastighetsägaren som ofta inte är samma som den som ger 

upphov till fettet (verksamhetsutövaren).   

  

Fettavfall är inte en fråga för NSVA. Fett skadar inte ledningsnät eller reningsprocesserna. Det har 
inte heller någon funktion i vår verksamhet. Däremot kan fettet bilda stopp i ledningsnätet.  
  

Miljöförvaltningen har verktygen för att ställa krav på verksamhetsutövaren om att ha 
fettavskiljare, lämpligt tömningsintervall och att avfallet lämnas till rätt mottagare.    Vid 
behov kan miljöförvaltningarna lämna fettärenden på remiss till NSVA.  

Renhållningsordning  
NSVAs yttrande nedan gäller alla våra kommuners (Åstorp, Bjuv, Båstad) renhållningsordning.   
  

NSVAs yttrande gällande kapitel 3:   

  

• Lägga till text (grönmarkerad nedan) för att förtydliga konsekvenserna 
av felaktig hantering av fett.   

• Ändringar enligt markering i gult nedan.  
  

3. Hushållsavfall  
2 § Avfallsspecifika anvisningar   

  

2.8 Fettavfall   

Överblivet vegetabiliskt och animaliskt fett från matlagning, till exempel frityrolja och stekfett.   
Emballering och förvaring   
Frityrolja och liknande från restauranger och storkök ska förvaras i fettunnor som renhållaren 
tillhandahåller.   
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Hushåll ska hälla avsvalnat fett i passande behållare som sedan läggs i restavfallet. Detta för att 
förhindra stopp i avloppet. Stopp i avloppet kan leda till källaröversvämningar och/eller brädd. 
Brädd är avloppsvatten som rinner ut i vattendrag eller hav utan rening.  
  

2.9 Fettslam från fettavskiljare   

Utöver ABVA gäller att fettavskiljaren ska besiktigas i den omfattningen NSVA bestämmer. 
Besiktning utförs ej av NSVA och ska ej utföras av NSVA.  
  

Hämtningsintervall   

Fettslam från fettavskiljare ska hämtas vid behov så att fett inte följer med flödet till 
efterföljande ledningssystem, dock minst två gånger per år. Hämtningsintervall ska anpassas till 
anläggningens belastning, typ och storlek. Fastighetsinnehavaren är alltid ansvarig för avskiljarens 
funktion utöver ovan angivna rutiner.  
Vore bättre att ange att fettavskiljaren ska tömmas utifrån tillverkarens krav dock minst xxx ggr/år.  

  

  

NSVAs yttrande gällande kapitel 4:   
  

 • Ändringar enligt markering i gult nedan.  

  

4. Annat avfall än hushållsavfall   
I detta kapitel regleras avfall som inte är hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall. Se definition 
1 kapitlet 2 § punkt 3. Observera att många verksamheter även har avfall klassat som 
hushållsavfall.  
  

§ 6 Farligt avfall  

Tömningsintervall   
Utöver ABVA gäller följande; oljeavskiljare, tvättanläggningar, uppsamlingsanordningar för 
färgslam och ridåvatten och liknande ska tömmas vid behov dock minst en gång per år. Behovet 
fastställs av NSVA. Avskiljare ska besiktigas i den omfattning NSVA bestämmer. 
Fastighetsinnehavaren är ansvarig för att tömning sker så ofta att avskiljarens funktion 
upprätthålls. Amalgamavskiljare ska inspekteras och tömmas vid behov dock minst en gång per år 
för att upprätthålla en god funktion.  

Behovet fastställs inte av NSVA. Besiktning av avskiljare görs inte av NSVA. Vilket behov av 

tömning  

som finns är det ytterst verksamhetsutövaren som har kontroll och ansvar för. Vid 

tillsyn 
  

kontrollerar miljöförvaltningen att tömning sker regelbundet, att överfyllnadsskydd och 

larm finns.  

  

  

NSVAs yttrande gällande kapitel 5:   
  

• Det finns ingen särskild blankett hos NSVA (se gulmarkering nedan)   
• Det anges att ”Ansökan skickas till Bygg- och miljönämnden minst 

trettio dagar före önskat startdatum”. Lägga till text där det framgår 
att ansökan gällande § 9 och § 10 ska skickas till NSVA minst trettio 
dagar före startdatum (se gulmarkering nedan)   
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5. Dispens   
I detta kapitel regleras vilka dispenser från renhållningsordningen som kan medges samt vem 
som ska besluta om dispenser.  
  

1 § Prövning av dispens   
Dispens enligt 5 kapitlet 1–10 §§ ska ansökas på särskild blankett. Ansökan om dispens från 
renhållningsordningens föreskrifter ska prövas av Bygg- och miljönämnden om inget annat anges. 
Ansökan ska alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses samt en redogörelse för på 
vilket sätt avfallet avses omhändertas. Beviljade dispenser och beslut kan upphävas med 
omedelbar verkan om föreskrifterna inte följs. Dispensen upphör i samband med byte av 
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare. Ansökan skickas till Bygg- och miljönämnden 
minst trettio dagar före önskat startdatum.  
  

9 § Dispens för matavfallskvarn   

Matavfallskvarnar kopplade till kommunala avloppsnätet är enligt gällande ABVA inte tillåtet utan 
huvudmannens (XXs kommun genom NSVA) skriftliga medgivande.   
  

10 § Dispens för fettavskiljare   
Eventuella medgivanden till utsläpp av avloppsvatten som innehåller mer fett än 150 milligram 
per liter vatten ges av huvudmannen (XXs kommun genom NSVA) i enlighet med gällande ABVA.  
  

NSVAs yttrande gällande kapitel 6:   
  

•  Om omprövningen gäller ett ärende där ledningsnät eller reningsverk 

påverkas ska remiss skickas till NSVA i god tid innan beslut tas.  

  

6. Ikraftträdande och uppföljning   
I detta kapitel regleras när renhållningsordningen träder i kraft samt hur den ska följas 
upp.  1 § Ikraftträdande   
Dessa föreskrifter träder i kraft 2019-01-01 då renhållningsordning XX kommun 2015-02-01 
upphör att gälla. Dispenser som kommunen har medgett med stöd av tidigare 
renhållningsordningar gäller tills vidare eller till nytt beslut meddelas med stöd av dessa 
föreskrifter.   
2 § Omprövning   
Beviljade dispenser enligt 5 kapitlet 1–11 §§ i denna renhållningsordning kan omprövas av Bygg- 
och miljönämnden om olägenhet för människors hälsa eller miljön konstateras eller om andra 
villkor för beviljad dispenser inte följs. Omprövning på kunds begäran när dispens utgått kräver 
ny ansökan.  
  

  

NSVAs yttrande gällande bilaga 1:   
  

•  Lägga till text (grönmarkerad nedan) för att förtydliga konsekvenserna 

av felaktig hantering av fett.   
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Bilaga 1: Sorteringsguide  
Hushållsavfall   
Hushållsavfall innefattar allt det avfall som uppstår i ett hushåll, eller avfall som är jämförligt med 
avfall från hushåll och som uppkommer där människor vistas, till exempel i personalmatsalar, 
restauranger osv. Hushållsavfallet ska sorteras och materialen ska hållas skilda från varandra 
enligt nedan.  
  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Lägga till nedanstående text i kommentarskolumnen under ”Fettavfall”:  
  

Stopp i avloppet kan leda till källaröversvämningar och/eller brädd. Brädd är avloppsvatten som 

rinner ut i vattendrag eller hav utan rening.  

  

Med vänlig hälsning  
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB  
  

  

Lotta Wallin  
Gruppchef Miljö & Resurs   
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LRF 
        

Remiss avseende ny renhållningsordning och en regional avfallsplan  

  

LRF´s kommungrupp i Helsingborg har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad remiss. Med 
anledning av detta vill kommungruppen via e post, nsr@nsr.se, framföra följande kommentarer.  

  

Sammanfattande synpunkter:  
  

Frågan om att presentera en ny renhållningsordning och en regional avfallsplan är betydelsefull då dessa 
frågor i hög grad kan kopplas till ambitionen att inom avfallssektorn arbeta med ett tydligt fokus på ökat 
resursutnyttjande och därmed minskad miljöpåverkan. Klimatfrågan, vilket också betonas i underlaget, 
kommer i många fall att utgöra en viktig utgångspunkt.  Underlaget är väl strukturerat men är begränsat då 
underlag för Helsingborgs kommun skall presenteras senare, år 2021. Detta begränsar Kommungruppens 
möjligheter att lämna synpunkter med utgångspunkt för bedömd framtida situation och förslag på åtgärder.   
  

Kommungruppen anser att remissunderlaget på ett bra sätt pekar på betydelsen av att där det är möjligt 
arbeta med kommunöverskridande åtgärder. Det finns anledning peka på vikten av att se frågan om 
avfallshantering i ett brett perspektiv. Ofta talar vi om axeln stad-land. I detta sammanhang kommer bl.a. 
avfallsfrågan att vara en viktig del. Ett tydligt exempel utgör de näringsresurser som förs från landsbygden in 
mot tätorten där stora volymer avfall uppträder. Delar av dessa flöden innehåller växtnäring och organisk 
substans som är viktigt att återföra i ett växtomlopp. En mycket viktig del i detta arbete utgör den viktiga och 
konkreta satsningen på att använda, nyttiggöra, biologiskt restavfall som råvara för biogasproduktion som 
efter uppgradering kan användas som fordonsgas. I detta exempel finns en ytterligare dimension när 
biogasrötresten kan utnyttjas som en värdefull, recirkulerad växtnäringsprodukt. I underlaget beskrivs detta, 
men det finns anledning att tydligt lyfta fram kombinationen biogas och biogödsel som två mycket konkreta 
delar i en flerfunktionell lösning för behandling av det biologiska restavfallet. Det aktuella exemplet pekar på 
vikten av att genomlysa avfallsfrågan både brett, konkret och långsiktigt. Detta mot bakgrund att satsningen 
på biogas för närvarande möter betydande konkurrens från satsningen  
på eldrift av fordon i regionen. Mycket talar för att det krävs betydande insatser via olika alternativ för 
att komma ifrån fossilberoendet.    
  

Vid genomläsning av rapporten får man uppfattningen att många värderingar görs ”stadsnära”.  Avfallsplanen 
för Helsingborg och övriga kommuner gäller för en större genomgång för ett flertal kommuner. För både 
Helsingborg och övriga kommuner finns en omfattande landsbygd med verksamhet och ett stort antal 
boende. Det är naturligt att utgå från boendestrukturen i tätorten med stora grupper kommuninnevånare 
men den regionala avfallsplanen måste byggas upp för att omfatta alla delar av kommunen.   
  

Ett viktigt inslag utgör samverkan mellan olika verksamhetsområden. En aktiv dialog ger ökade möjligheter att 
finna behandlingsalternativ som är långsiktigt stabila och kostnadseffektiva. Ett för LRF´s medlemmar viktigt 
område är tillvaratagande av olika avfallsfraktioner. Ett exempel utgör de enkla och tydliga reglerna för att, 
som privatperson, lämna lysrör på den nya återvinningscentralen. Att lämna uttjänta lysrör från ett 
lantbruksföretag är omgärdat med betydande restriktioner när det gäller tillåten transport och hantering.   
  

Kommungruppen uppfattar, trots avsaknad av detaljer för Helsingborgs kommun, presenterat underlag som 
mycket väl genomarbetat. Följande kommentarer från kommungruppen anges inte i någon prioritetsordning 
och skall främst uppfattas som stödjande för det fortsatta arbetet med att vidta åtgärder för att nå en effektiv 
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och hållbar avfallshantering med utgångspunkt i att resurseffektivt hantera en minskad mängd avfall i 
Helsingborg och övriga kommuner:  
  

• det är viktigt att, enligt intentionen i avfallsplanen, visa på vad som är effektiva system för 
avfallshantering också för boende på landsbygden och berörda landsbygdsföretag  

• kommungruppen ser det som mycket angeläget att öka fokus på biogas som behandlingsteknik 
för biologiskt restavfall för att därmed också nå kretslopp via biogödsel samt att åtgärda de 
kvalitetsproblem som uppdagats med, under vissa perioder, ett betydande inslag av 

plastfragment i den gödsel som skall spridas hos lantbrukarna  

  

• att eftersträva ett synsätt och agerande som minskar nedskräpningen utefter vägar och enskild 
mark på landsbygden   

  

Kommentarer till några enskilda avsnitt  
  

I rapporten betonas att Familjen Helsingborg skall vara ledande kring möjligheten ”att minska avfallets 
mängd och farlighet samt styra kommunernas avfallshantering i riktning mot ett hållbart samhälle och en 
cirkulär ekonomi”. I detta sammanhang vill kommungruppen peka på några särskilda punkter i 
genomgånget remissunderlag.   
  

Regional avfallsplan 2019-2023:  
  

sid 5 / Sex avfallsslag …..  
Saknar en kommentar kring metall, i detta fall plåt/aluminiumburkar som för landsbygden är ett 
betydande problem. Särskilt i de lägen där odling av vall förekommer nära vägar och där skördat foder 
kan innehålla upptrasad metall som kan ge mycket svåra invärtes skador på olika djurslag.  
  

sid 7 / Plastavfall ….. bidrar till nedskräpning …  
Texten betonar, helt korrekt, risken för innehåll av skadliga ämnen men bör kompletteras med att 
plasten i de flesta fall är mycket svårnedbrytbar och därmed ger långvariga problem. Se även punkt ovan 
med kommentar om inslag av plastfragment i utlevererad biogödsel.  
  

sid 9 / Externslam ….. avloppsslam från trekammarbrunnar ….  
Kommungruppen har svårt att se kopplingen mellan externslam och användning på åkermark. Vad vi vet 
transporteras ”externslam” till system som för det till reningsverket i aktuell kommun. Där behandlas 
”externslammet” i samma steg som avloppsvatten från andra anslutna hushåll eller livsmedelsföretag.  
  

sid 17 / Klimat- och energistrategi ….  
Fjärde punksatsen, utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne skall vara minst 70 procent lägre 
än år 2010.  
  

Med denna markering känns det än mer angeläget att lyfta fram och tydliggöra biogasens möjligheter. 
Det är inte fråga om att tona ner satsningen på eldrift. Båda, alla fossilfria alternativ bedöms vara viktiga.  
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sid 23 / Effektmål 2:1:5 …. 100 procent behandlas i reningsverket …  
Kommungruppen ser positivt på denna målsättning men vill samtidigt understryka betydelsen av att 
fortsatt arbeta med att finna system för en kontrollerad och säker återföring av rena 
växtnäringsfraktioner till odlingsmarken.  
  

  

Bilaga 3: Avfall som omfattas av producentansvar:  
 sid 2-3 / ….. ekonomiska och miljömässiga lösningar ….  
  

Kommungruppen vill uttrycka ett starkt gillande för den nya välorganiserade verksamheten på 
Filbornaanläggningen. Det är viktigt med ett klargörande för vad som gäller några avfallsslag; plast, 
tomma sprutdunkar och lysrör med ursprung från lantbruksföretag.  
  

  

Bilaga 4: Miljöbedömning:  
  

sid 4 / Effektmål 2.1.2 ….. utsorterat matavfall kan i sin tur gå till biogasutvinning …  
  

Miljöbedömningen utgör ett ”tungt” inslag i underlaget för att avge remissvar. Möjligheten att behandla 
det biologiska restavfallet genom biogasrötning är väl beskriven. Samtidigt är det viktigt att beskriva 
denna del som förutsättningen för en effektiv biogödselhantering och därmed förutsättning för 
cirkulation av växtnäring. Detta ter sig än mer angeläget i samband med den nu omfattande satsningen 
på en ny behandlingsanläggning för biologiskt restavfall.    
  

  

  

Dag som ovan  
  

För LRF´s kommungrupp i Helsingborg Lars Törner, 
ordf.  
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Öresundskraft AB 
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Remissvar avseende "Regional avfallsplan 2019-2023", Dnr 18/0889 
Öresundskraft AB tackar för möjligheten att få yttra sig angående föreslagen Regional avfallsplan 2019-2023. 

Kopplingen mellan avfall och energi är tydlig, bland annat genom energiåtervinning av restavfall. 
Öresundskraft bejakar avfallshierarkin och anser att det är viktigt att den tillämpas praktiskt. För en hållbar 
energianvändning har Öresundskraft en strategi där första steget är att minimera den slutliga 
energianvändningen, därefter minimera förlusterna i alla led, ta vara på restprodukter och återvinna energi 
samt tillföra förnybar energi. Genomförande av strategin medför att fossila bränslen kan fasas ut, vilket skett 
i fjärrvärmeproduktionen i Helsingborg. Genom Filbornaverket och energiåtervinning av restavfall har 
fjärrvärmeproduktion från fossila bränslen fasats ut. Fossil olja utgjorde endast 0,3 % av 
fjärrvärmeproduktionen i Helsingborg 2018. 

 

Bild 1. Avfallshierarkin och Öresundskrafts strategi för hållbar energianvändning. 
Ur ett avfalls- och energiperspektiv är en viktig och prioriterad fråga, för att minska klimatpåverkan, den 
fossila plast som finns i restavfall som energiåtervinns vid Filbornaverket. Öresundskraft anser att plastavfall i 
första hand ska återanvändas och materialåtervinnas. Det finns inget behov av plastavfall för el- och 
värmeproduktion och Öresundskraft arbetar på olika sätt med att få bort den fossila plasten från restavfallet 
men det kräver också åtgärder utanför vår rådighet. Öresundskraft ser därför mycket positivt på att 
avfallsplanen tar upp plast som ett prioriterat avfallsslag och att målet är att mängden plast i restavfall ska 
minska med 50 % till 2023 (effektmål 1:1:4). Det ligger väl i linje med ambitionen i Helsingborg stads Klimat- 
och Energiplan som anger "All fossilbaserad plast är borta ur Helsingborgs restavfall senast 2035." 
Men för att nå målet krävs en rad åtgärder från många olika aktörer däribland producenter, konsumenter, 
kommuner och återvinningsföretag. Den lokala samverkan i arbetet med Helsingborgs stads Klimat- och 
Energiplan kommer också att vara viktigt. Öresundskraft anser även att det behövs tydligare styrmedel som 
till exempel krav på minsta andel återvunnet material och ökad andel förnybar råvara vid nytillverkning av 
plastprodukter, förbud mot farliga tillsatser i plast samt utökat producentansvar för alla typer av 
plastprodukter, inte bara förpackningar. 
Åtgärderna i avfallsplanen kopplade till målet för plast omfattar främst utfasning av fossil plast i 
kommunernas och NSR:s egna verksamheter. Det är ett viktigt arbete men betydligt mer krävs för att nå 
målet. Öresundskraft förordar därför att ytterligare åtgärder i linje med ovanstående tas fram. 

För Öresundskraft AB 

energianvändningen energi 
Minska  förnybar 
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Anders Östlund, VD och Koncernchef Öresundskraft 

 

  

Söderåsens miljöförbund 
   YTTRANDE  1(2) 

 Datum  Beteckning  

 2019 -03-28  2019.459 

 -2  

  

  
  

Yttrande 
gällande 

Renhållningsordning och regional 
avfallsplan, Bjuvs kommun 2019.  
  
Beskrivning av ärendet  

Remiss gällande ny renhållningsordning och en ny regional avfallsplan ankom till Söderåsens 
miljöförbund den 18 februari 2019.  
  

Yttrande  
Söderåsens miljöförbund har följande synpunkter ordnade efter sidnumrering i förslag till 
renhållningsordning.  
  

Sida 5-under 2 § Definitioner och begreppsförklaringar   
”Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 15 kapitlet 
miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927)  Var konsekventa och skriv 
författningsnummer på alla angivna författningar, avfallsförordningen i det här fallet.  
  

Sida 6-under punkt 15. Skriv ut föreskriftens namn när ni hänvisar inte bara författningsnummer 
(NFS 2004:4)   
  

Sida 10-andra stycket under § 4. Skriv ut föreskriftens namn när ni hänvisar inte bara 
författningsnummer (NFS 2005:3)  
  

Sida 12-Under 1.1 punkt 2.” Avståndet mellan fordonets centrum och markbehållares centrum 
får maximalt vara 7 meter.” Detta tycks inte överensstämma med uppgifterna på sida 20, 4.3 ” 
Lastningsplats bör vara 5–10 meter ifrån container eller markbehållare som ska lyftas.”  
  

Sida 18-Under 2.16 Aska från förbränningstoaletter bör också ligga med under denna punkt.  

      

        

    

Handläggare:    

Elisabeth Klasson 0435-
78 24 75  
elisabeth.klasson@smfo.se    

   

Nsr Nordvästra Skånes  

Renhållnings AB  

Hjortshögsvägen 1  

251 89   Helsingborg  
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Sida 22-Under 7§ punkt G. Söderåsens miljöförbund istället för miljönämnd.   
  

Sida 28-Under 4§ Förlängt hämtningsintervall förutsätter hemkompostering. Vi vill gärna att den 
information som finns i Kapitel 3 § 2 punkt 2.2 ”hemkompostering av avfall” om att 
kompostering av matavfall på fastigheten skall anmälas till Söderåsens miljöförbund enligt 45 § 
avfallsförordningen skall finns med som information i texten  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  

 Postadress  Besöksadress  Telefon  E-post   Hemsida  
 Box 74  Storgatan 50 C  0435-78 24 70  info@smfo.se  www.smfo.se  
 264 21 KLIPPAN  Klippan  

  

2(2)  

   

om förlängt hämtningsintervall. Detta då hemkompostering av matavfall är en förutsättning för 
att kunna få förlängt hämtningsintervall och det förtydligar att det krävs två prövningar.   
  

Sida 28-5§ och 6 § behandlar båda befrielse från hämtning av allt hushållsavfall, därför behövs 
inte två paragrafer utan dessa dispenser kan ligga under samma paragraf som två punkter, eller 
förtydliga i rubrikerna vad som åsyftas.  

  

Sida 33-Farligt avfall ”Farligt avfall kan även lämnas på NSR:s   
återvinningscentraler, Samlaren för elektronik eller miljöbod.” Förtydliga hur omhändertagande 
sker istället för inlämning eller tag bort ordet även?  
  

För Söderåsens miljöförbund  
  

  

  

Elisabeth Klasson  
Miljöinspektör  
  

  

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

 Postadress  Besöksadress  Telefon  E-post   Hemsida  
 Box 74  Storgatan 50 C  0435-78 24 70  info@smfo.se  www.smfo.se  
 264 21 KLIPPAN  Klippan  
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Håll Sverige rent  
Hej och tack för att vi på Håll Sverige Rent har fått möjlighet att lämna synpunkter på den nya avfallsplanen. 
 
Vi är glada att förebygga och begränsa nedskräpning har angetts som ett av fyra målområden i planen, och att 
de olika kommunerna har ett antal åtgärder i respektive kommuns åtgärdsplan för att åstadkomma detta. Bra 
också att ni synliggör läckaget ur den cirkulära ekonomin som nedskräpningen innebär. 
 
Det vi kan tycka är det blir ett för trubbigt mått att mäta antal inkomna ärenden gällande nedskräpning varje 
år. Den nedskräpning som rapporteras in till kommunen är i huvudsak större dumpningar i naturen, inte den 
vanliga nedskräpningen i stadsmiljö. För att kunna följa och utvärdera nedskräpningen i stadsmiljö, förorter och 
parker behöver mätningar göras där och mål och åtgärder sättas upp utefter dessa. 
 
I övrigt bra med ett nätverk med årliga träffar om nedskräpning, och där Håll Sverige Rent gärna deltar i detta 
samt i arbetet med förebyggande av nedskräpning och att påverka kommunernas invånare. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Stefan 
 
 
Stefan Hållberg 
Områdesansvarig Kommun 
 

 

Håll Sverige Rent 
Besöks- och postadress: Rosterigränd 4, 117 61 Stockholm  
T 08 505 263 00, M 073 699 04 16 
stefan.hallberg@hsr.se 
www.hållsverigerent.se 
 

 

Trafikverket 
Trafikverkets ärendenummer: TRV 2019/21944 

Er referens: Dnr: 18/0889 

 

Remiss gällande ny renhållningsordning och en regional avfallsplan, Skåne län 

 

En regional avfallsplan har tagits fram av Bjuvs kommun, Båstad kommun, Helsingborgs stad, 
Höganäs kommun, Åstorps kommun och Ängelholms kommun tillsammans med NSR. En 
renhållningsordning har samtidigt tagits fram till samtliga kommuner utom Helsingborgs stad. 
Det arbete påbörjas 2019.  

Synpunkter 

I de olika avfallsordningarna (och avfallsplanen) saknas under 1. Inledande bestämmelser: 

mailto:stefan.hallberg@hsr.se
http://www.hållsverigerent.se/
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•                   § 1 att Trafikförordning (1998:1276) är en gällande författning. 

I de olika avfallsordningarna saknas under 2. Ansvar och skyldigheter: 

•                   § 1 upplysning om att stannande och parkering för lastning endast får utföras enligt 
Trafikförordning (1998:1276) 

•                   § 3 Tillstånd kan krävas av Trafikverket för platser inom vägområdet för statlig allmän 
väg eller Länsstyrelsen i Skåne län för platser utanför vägområdet för statlig allmän väg. 

Avfallsordningarna bör utformas så att det tydligt framgår att för alla olika typer av avfall och 
tömningar får fordonets angöringsplats får till exempel inte vara placerad vid backkrön, i kurva 
eller närmare än 10m från korsning och utfart. I Trafikförordning 3 kap § 53 framgår tillämpliga 
bestämmelser för hur ett fordon får stannas och parkeras. 

Avfallsutrymmen och förvaringsplatser ska placeras utanför vägområdet för statlig allmän väg. 
Tillstånd kan krävas/sökas hos Trafikverket (inom vägområdet) eller Länsstyrelsen i Skåne län 
(utanför vägområdet). 

 

 

Observera att detta yttrande endast skickas elektroniskt! 
 

Med vänlig hälsning 

Jan-Fredrik Wahlin 
Samhällsplanerare Region Syd 

Direkt: 010-124 27 46 
Mobilnr: 070-762 23 21 
E-post: jan-fredrik.wahlin@trafikverket.se 

Trafikverket 
Box 366  
201 23 Malmö 
 
Besöksadress: 
Gibraltargatan 7, Malmö 
Telefon: 0771- 921 921 
www.trafikverket.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file://///vm-fs-01/public/Projektkontoret/Projektportföljen/Regional%20Avfallsplan_2018/Utställning,%20remiss/jan-fredrik.wahlin@trafikverket.se
http://www.trafikverket.se/
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SLU 
YTTRANDE 2019-03-29 

nsr@nsr.se 

Yttrande angående remiss från Nordvästra Skånes 
renhållnings AB, angående Ny renhållningsordning 
och en regional avfallsplan (dnr. 18/0889) 

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, avstår från att lämna synpunkter på 

rubricerad remiss. 

På uppdrag av rektor Karin Holmgren 

 

Fredrika von Sydow 

Remisskoordinator 
P.O Box 7070 SE-750 07 Uppsala, Sweden. tel: +46 (0) 18 67 1674 Org.nr. 202100-2817 +46 (0)70 

5441674 www.slu.se Fredrika.vonSydow@slu.se 

 

Sveriges lantbruksuniversitet 
Swedish University of Agricultural Sciences 

Rektor 
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Region Skåne 

 
 

 

 

Regionala 
utvecklingsnämnden 

Jasper Borgström 
Fysisk planerare 
040-675 36 79, 0725-99 72 25 
Jesper.borgstrom@skane.se 

YHrande 

Datum 2019-03-21 
Dnr 2019-PB000038 

NSR 
nsr@n.~r.sc 

Remiss av ny renhållningsordning och ny regional 
avfallsplan 

Region Skåne har bereus möjlighet att lämna syopunkter pä förslag till 
regional avfallsplan fljr Bjuvs kommun, Båstad kommun, Helsingborgs stad, 
Höganäs kommun, Åstorps kommun och Ängelholms konunun. En 
renhållningsordning har samtidigt tagits fram till samtliga konununer utom 
Helsingborgs stad. 

Syftet med den nya avfallsplanen är au tillsammans över kommungränser 
verka för att minska avfallets mängd och farlighet samt styra kommunernas 
avfallshantering i riktning mot ett hällban samhälle och en cirkulär 
ekonomi. 

Region SkAnes synpunkter 
Region Skane ser positivt på att NSR och de nordviiSl~känska 
kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp 
och Ängelholm skapar en gemensam regional avfallsplan vilket möj liggör 
än mer ambitiösa mäl. De beskrivna effektmålen ligger helt i linje med 
målen i den regionala utvecklingsstrategin "Det öppna Skåne 2030" och 
med Miljöstrategiskt program 2017-2020. Effektmälen har också en tydlig 
koppling till ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne 2030. 

En av delstrategierna i den regionala utvecklingsstrategin är att litveckla 
Skåne i en hållbar och resurseffektiv riktning. Det handlar om att skapa en 
tydligare kretsloppstänkande när det gäller mat, energi och avfall. 
Klimatsamverkan Skåne har en central roll i detta arbete där Hållbar 
konsumtion är ett prioriterat samarbetsområde. Med utgångspunkt från 
ovanstående vill Region Skåne lyfta fram det positiva i att NSR:s 
avfallsplan innehåller nya skärpta mål och utvecklade åtgärder kring hållbar 

1 (2) 

Postadress: 201 80 Kristianstad O rganioation3nummer: 23 21 00-0255 

Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98 
Internet: skane.se 
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Fastighetsägarna Syd 
Hej NSR! 
 
Fastighetsägarna har tagit del av den regionala avfallsplanen och avvaktar med stort intresse 
renhållningsordningen för Helsingborg. När beräknas den vara klar och till vem kommer den då att 
skickas för synpunkter? 
 
Mvh 
Joakim Lindström  
 

 
  
Joakim Lindström | Näringspolitiskt Ansvarig 

dir 040-35 01 91 | mobil 0721-440 883 | vxl 040-35 01 70| 

joakim.lindstrom@fastighetsagarna.se  

Fastighetsägarna Syd AB 

Box 4077 | 203 11 Malmö | Engelbrektsgatan 7  

www.fastighetsagarna.se/syd 

 

 

Länsstyrelsen Skåne  
Hej, 
 
Länsstyrelsen Skåne har tagit emot ett förslag till ny regional avfallsplan för kommunerna Bjuv, 
Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm samt förslag till ny renhållningsordning för 
samma kommuner utom Helsingborgs stad. 
 
Länsstyrelsen avstår från att yttra sig i ärendet. 
 
NSR dnr 18/0889 
 

Med vänliga hälsningar 

CAMILLA TERNSTRÖM         

Miljötillsynsenheten 

010-224 17 59 

camilla.ternstrom@lansstyrelsen.se 

 

 

www.lansstyrelsen.se/skane 

 

 

mailto:joakim.lindstrom@fastighetsagarna.se
http://www.fastighetsagarna.se/syd
mailto:camilla.ternstrom@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/skane
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Förslagslåda Båstad 
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Förslagslåda Helsingborg 
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Förslagslåda Höganäs 
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Förslagslåda Åstorp 

 

Förslagslåda Ängelholm 
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Privatpersoner  
Martin Albinsson                                                                                                    Förslöv 2019-03-31 

martin_gura@hotmail.com 

Synpunkter på "Regional avfallsplan 2019–2023 för NSR:s 
ägarkommuner Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och 
Ängelholm" 

Målområde 3: Förebygga och begränsa nedskräpning 
Beskrivningen för målområde 3 bör utökas med "eller insyn till": "Nedskräpning innebär att 
föremål slängs eller lämnas på platser som allmänheten har tillträde till eller insyn till." 
Förändringen behövs för att beskrivningen ska stämma överens med miljöbalkens 15 kap. 26 § 
"Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde till eller insyn till." 

Skräp från verksamheter 
Delarna i avfallsplanen som behandlar nedskräpning verkar bortse från nedskräpning från 
verksamheter. De mest nedskräpade områdena finns ofta runt industriområden och 
byggarbetsplatser; skräpet där består ofta av olika former av plast som förflyttats av vinden. 
Därför borde effektmål, åtgärder och aktiviteter mot nedskräpning kompletteras så att de även 
täcker in verksamheter som industrier och byggarbeten. 
Ett sätt att inkludera verksamheter bättre i målområdet är att utöka effektmål 3:2 med "och 
verksamheterna": "Nedskräpning i regionen ska förebyggas genom att öka medvetenheten om 
nedskräpningens konsekvenser hos kommuninvånarna och verksamheterna." 
Förslag på åtgärd: 

"Påverka företag och verksamheter att minska nedskräpningen på offentliga platser." 
Två förslag på aktiviteter: 

"Utveckla material tillsammans med kommunerna/NSR som skickas med godkända bygglov för att 
informera om och förebygga nedskräpning från byggarbetsplatser". 
"Utveckla material tillsammans med kommunerna/NSR som kan delas ut till företag och 
verksamheter för att informera om och förebygga nedskräpning". 

Skräpplockning 
En aktivitet som förebygger nedskräpning är skräpplockning. NSR och kommunerna borde verka 
för att stötta skräpplockarinitiativ, t.ex. genom att hjälpa till med material och bortskaffande av 
det plockade skräpet. Detta borde vara en åtgärd jämte att genomföra skräpplockarkampanjer, 
som de flesta av kommunerna har valt som åtgärd. 

Övrigt 
Under "Förändring i producentansvaret" står det att "Sortering på offentliga platser ska öka för att 
minska nedskräpning". Finns det verkligen ett samband mellan sortering på offentlig plats och 
minskad nedskräpning? Är det verkligen så det uttrycks i lagtexten? 

Målområde 4: Människa och klimat i fokus 
Målområde 4 har beskrivningen: "Detta målområde syftar till att minska belastningen på miljön 
samt att kunderna i regionen ska vara nöjda med avfallshanteringen." Med den beskrivningen 
täcks ett bredare miljöområde in än vad målområdesnamnet ger sken av. Målområdesnamnet bör 
därmed ändras för att stämma överens med beskrivningen. Ändringen består lämpligen i att miljö 
läggs till i målområdesnamnet, två exempel på detta: 
"Målområde 4: Människa och miljö i fokus" 

"Målområde 4: Människa, miljö och klimat i fokus" 
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Vidare borde miljö läggas till effektmål 4:1: "Den totala klimat- och miljöpåverkan från 
avfallshanteringen i regionen ska minska till 2023 från 2019.", alternativt att ett nytt effektmål för 
miljö läggs till under målområde 4 i stil med effektmål 4:1: "Den totala miljöpåverkan från 
avfallshanteringen i regionen ska minska till 2023 från 2019." 
Det är viktigt att miljö lyfts fram eftersom många andra miljöaspekter utöver klimatet, samt andra 
arter än människan, påverkas av avfallshanteringen. 

Buller 
Avfallshanteringens generering av buller och hur det ska förebyggas bör lyftas fram i avfallsplanen. 
De sopbilar som används idag bullrar mycket, delvis när de tömmer avfallskärl, men kanske främst 
från motorerna; de avger ett högt lågfrekvent buller. Här finns en klar förbättringspotential genom 
utbyte till bilar med tystare motorer, t.ex. elhybrider som i tätorterna går på elmotorer, eller bilar 
med bränsleceller. Detta är viktigt för att klara av det nationella målet "God bebyggd miljö". 
Lämpliga effektmål, åtgärder och aktiviteter för att begränsa buller bör därmed läggas till under 
målområde 4. 

Transporter 
Eftersom transporter på väg medför negativa effekter utöver klimatpåverkande utsläpp, räcker det 
inte med lastbilar som är 100 procent fossilbränslefria för att skapa hållbara transporter. Därför 
bör ett mål vara att så mycket som möjligt av avfallet ska transporteras på järnväg, och att andelen 
ska öka efterhand. En åtgärd för NSR är lämpligen att verka för spåranslutning till Filborna. I 
Helsingborgs stadsplan finns industrispår till Filborna med, och så även i detaljplanen för NSR:s 
område från 2016. Alltså är det fullt möjligt att anordna industrispår till Filborna. Lämpliga 
effektmål, åtgärder och aktiviteter för att flytta över avfallstransporter till järnväg bör alltså läggas 
till under målområde 4. 

Bilaga 1B 

I tabellen med Båstads kommuns nedlagda deponier på sidan 14 är kommentaren för Förslöv 4:31: 
"Bebyggelse på fastigheten idag." Det stämmer nog bara delvis. I kärret norr om kulturskolan syns 
vad jag antar är rester av deponin. Därmed kan det antas att deponin täckte ett större område än 
vad som idag täcks av skoltomten. Detta område, som alltså ligger precis vid skolan, borde 
åtgärdas. 
Nyligen har delar av Förslöv 2:4 detaljplanerats. Under detaljplaneprocessen dokumenterades en 
nedlagd deponi på fastigheten. Denna nedlagda deponi borde föras in i listan över Båstads 
kommuns nedlagda deponier. 
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Kartbild från 

1965 som visar 

deponin på 
Förslöv 2:4. 
 

 

Vad har du synpunkter på?  

• Avfallsplan 

• Renhållningsordning 

Kommun  

Båstad  

Synpunkter  

Jag vill ha information om var i Båstad kommun jag lämnar skrymmande sopor efter den 30/3. 

Är den tillfälliga anläggningen i drift den 1/4?  
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Namn (Lämna tom om du vill vara anonym)  

Johnny Nilsson  

 

 

Vad har du synpunkter på?  

• Renhållningsordning 

Kommun  

Höganäs  

Synpunkter  

Låt utsortering av matavfall bli ett SKALL-krav, inte "bör". 

 

2.2 Matavfall 

Matavfall bör sorteras ut och hållas skilt från annat avfall och hanteras enligt bilaga 1.  

 

 

Vad har du synpunkter på?  

  
• Avfallsplan 

• Renhållningsordning 

Kommun  

  Höganäs  

Synpunkter  

  Föreslår att Höganäs invånare också får fyrfackskärl snarast.  

Namn (Lämna tom om du vill vara anonym)  

  Conny  

 

 

Hej, 
Vet inte om det är rätt forum men här är mitt förslag. 
Tidningar är allt mindre förekommande jag känner själv inge som prenumererar längre etc. och det 
känns märkligt att inte få plats med alla papperskartonger i det ena facket medan tidningsfacket är 
tomt. 
De nya fyrfacken i Ängelholm kom ju ut ungefär lagom till att papperstidningen dog.. 
 
Mitt förslag är att man med början ex 1 januari 2020 slänger pappkartonger i båda facken. Som det 
är nu får man ibland helt enkelt slänga det fel eller i restavfall för att få plats. 
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Med vänlig hälsning 
Fredrik Nelson 
 

 

Vad har du synpunkter på?  

  • Renhållningsordning 

Kommun  

  Höganäs  

Synpunkter  

  

Skulle vilja ha ändrat tunnan för plåt/glas och tidningar  

Skulle vilja ha större glas/plåt fack  

Slänger mycket lite tidningar o reklam. Så den kunde vara mycket mindre.  

Tack för ordet  

Namn (Lämna tom om du vill vara anonym)  

  Viveca Svensson  

 

 

Vad har du synpunkter på?  

  
• Avfallsplan 

• Renhållningsordning 

Kommun  

  Ängelholm  

Synpunkter  

  

Det är katastrof dåligt det här med mjukplast hanteringen. Det är för krångligt att beställa hämtning av 

säcken samt det värsta är var man ska ha den medan du samlar mjukplasten. Det skulle ju funnits med 

i tunnorna. Pga struligheten så sorterar vi inte mjukplasten, den åker ner i restavfallet och det är ju trist 

när man vill sortera rätt.  

 

 

 



Namn 

Fastighets AB Exxit 

AB Ängelholmshem 

AB Ängelholmslokaler 

Acrinova 

Backahill AB 

Brf Rönne  

Brogripen Fastighets AB 

Fastighetsägarna Syd 

Havsbadens villaägarförening 

Järnekens fastighetsförvaltning 

Klädnypan Second Hand 

Leeman & Olsson 

Melin Förvaltning 

Miljö- och tillståndsnämnden 

Naturskyddsföreningen i 

Ängelholm 

Riksbyggen 

Rögle BK 

Ängelholms hembygdsförening  

Ängelholms kommun 

Ängelholms näringsliv 

Engelholmspartiet 

Kristdemokraterna Ängelholm 

Antikkulan AB 

Fyndet - Antik och Kuriosa 

AB Kvidingebygge 

Bauhaus 

Centerpartiet 

Citygross 

Familia 

Fastighets AB 3 hus 

Folkpartiet Liberalerna 

ICA Maxi 

Kristdemokraterna 

LRF 

Miljöpartiet de gröna 

Nya moderaterna 

Oj 

Pensionärsrådet  

Socialdemokraterna 

Sverigedemokraterna 

Brohaga byggmaterial 

Kvidingebygge 

Åstorps handelsklubb 

Åstorps kommun 

Åstorps kommun - bygg 

Åstorps kommun 

Lilla Tigern 

Jefast AB  

Fastighets AB K Rosenkvist 

Henrik Andersson Bygg AB 

Höganäs AB 

Höganäs energi AB 

Höganäs kommun 

Höganäshem 

ICA Kvantum 

Kullabyggdens byggnadsvård 

Mataki Boule 

Nordic Waterproofing AB 

Splendor Plant AB 

Välinge Innovation AB 

Vikens kultur & byaförening, VKB 

Jonstorps byalag 

Jonstorps vägförening 

Nyhamns byaförening 

Lerbergets byaförening 

Lerbergets camping 

Vikens hamnförening (största 

småbåtshamnen efter Höganäs) 

Höganäs hamnförening 

Mölle byförening 

AEC fastigheter 

Balder Fastighets AB 

Biskopen Fastighets AB 

Bo Larssons fastighetsförvaltning 

Brf Sachsen 

Butiksloppis Svenska AB 

Campus vänner 

Carolius Fastighets Service AB 

Crendo Fastighetsförvaltning AB 

Energiteknik LB AB 

Envir AB 

Erikshjälpen Second hand 



Fackförbundet 

Akademikerföreningen 

Fackförbundet Transport 

Fackförbundet Unionen 

Fastighets AB Stenbocken 

Fastighetsaktiebolaget Norrporten 

Fastighetsförvaltningen 

Fastighetsägarna Sverige AB 

FEAB Partners 

Förvaltnings AB Punktum 

GAIA 

Garnito AB 

Grannsaker AB 

Gröna bildelar 

Helsingborg Arena och scen AB 

Helsingborgs skoservice 

Helsingborgshem AB 

Helsingborgshem AB 

Helsingborgshem AB 

Herwinning Second Lounge De 

Luxe 

HSB nordvästra skåne 

Jordens vänner  

Kommunala rådet för 

funktionshinderfrågor 

Kooperativ Framtid 

Lamaro Service Partner 

LBG AB 

Lovén and company 

LRF Skåne/LRF kommungrupp 

Helsingborg  

Lunds universitet 

Maltes loppis 

Matkooperativet 

Miljöförvaltningen 

Nytt & Bytt 

OX2 

PEAB Sverige AB 

Pingstkyrkans second hand 

Ragn sells  

Rescued Fruits AB 

Rexellent AB 

Rikshem AB 

RL konsult  

Röda korset 

Sjödin fastigheter AB 

Skol- och fritidsförvaltningen 

SL Second Lounge 

Stadsledningsförvaltningen 

STENA Recycling AB 

TMR AB 

Wallenstam AB 

Vegeriet 

Wihlborgs  AB 

Öresundskraft 

Castellum 

Naturskyddsföreningen 

Helsingborgs hamn 

OCO Nordic 

Erikshjälpen Secon Hand 

Familjen Ab 

Framtid 

Hamlet - Helsingborgs Antikvariat 

& Antikt 

Drottninghögs bibliotek (IdeA) 

Hugsmile 

I am Fashion 

Maltes Loppis 

Pingstkyrkan Secondhand 

Röda Korset Helsingborg 

Campus helsingborg 

Bjäre Kraft ek förening 

Båstadhem AB 

Eskilstorps arrendatorsförening 

Föreningen Malenbo 

Föreningen Torekov kultur o miljö 

Förslövs byaråd 

idehotellet 

Lindab 

LRF Bjäre 

Region Skåne 

Trafikverket 

Västra Karups byaråd 

Östra Karups Byaråd 

Air Liquid 



Bjuvsbostäder 

Centerpartiet 

Chark produkter 

Delikatessbageriet 

Energirådgivarna 

Findus 

Folkpartiet Liberalerna 

Foodhills 

Företagarföreningen 

Höganäs Borgestad 

Isover 

Klosterboer 

Krinova 

Lantmännen 

Laritryck 

Livsmedelsakademin 

LRF 

Miljöpartiet de gröna 

Moderata samlingspartiet 

Neova 

Sellberga bageri 

SLU 

Socialdemokraterna 

SSEC 

Sverigedemokraterna 

Sydgrönt 

Söderåsens bioenergi 

Söderåsens Miljöförbund 

Söderåsens natur 

(Naturskyddsföreningens 

lokalavdelning) 

Södra Vrams Fälads 

vägsamfällighet 

Veolia 

Billesholms auktioner 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst 

Fackförbundet Transport  

FTI 

Energirådgivarna 

FTI, Jenny Randborg 

Activa 

Aktiebolaget iTunnan 

Backdoor Shoppin 

Emmaus 

EON Energidistribution, EON 

Gasol AB och EON Biofor i Sverige 

AB 

Familjen Helsingborg 

Human bridge 

HUT-skåne 

Hyresgästföreningen 

Håll Sverige Rent 

KAABS 

Länsstyrelsen i Skåne 

Myrorna 

NSVA 

Ohlssons AB 

Paperpals 

Rescued Fruits 

Riksbyggen  

Simsalabim Förvandlingsdesign 

SUEZ Environment 

Villaägarnas riksförbund 

Öresundskraft, Cecilia Andersson 

Stenqvists 

Hyresgästföreningen i Nordväst 

skåne 

Peab  

Tommy Nordbergh Åkeri ab 

MVB syd ab 

Skandinaviska byggelement ab 

HNT Schakt och transport ab 

Siwertell 

Utetjänst 

Nårab 

LSR 

Urbaser 

Drift och fastighetsavdelningen 

Handikapprådet 

Pensionärsrådet  

Plan- och Bygglovsavdelningen  

Valleberga /Västergårda 

samfällighetsförening 

Bjäre härads hembygdsförening 

Bjäre Naturskyddsförening 



Boendeföreningen Ranarps-, 

Ängelsbäcks- och 

Segelstorpsstrand (FRÄS) 

Båstad Turism 

Föreningen Gamla Båstad 

Företagarna i Båstad 

Förslövs företagarförening 

Grevie företagarförening 

Handels& företagarför. i Båstad 

Industrigruppen 

Kattviks Byalag 

Norrvikens trädgårdssällskap 

Sjöfartsverket 

Småbrukarna i Skåne 

St. Hults byalag 

Swedegas AB 

Torekovs byaråd 

Torekov-Solsidans 

Samfällighetsför 

Ängelholms flygplats 

Region Skåne 

Kommunal Skåne län 

Asken 7 i Åstorp AB  

Balder Prasolit AB  

Björnekulla Fastighets AB 

BRF Hyllingetorp 

Dilum AB 

Euro Imp AB 

Handikapprådet 

Svedulf fastighets AB 

Sveduven AB 

Söderåsen Bostads AB 

Söderåsens Fastighets AB 

Åstorpshem AB 

Fastighetsbolaget KB AB 

Franciska Uggla 

Gitte Persson, Garvaregatan 9, 262 

63 Ängelholm 

Ingrid Forsberg, Dalslandsgatan 28, 

262 43 Ängelholm 

KJ Fastigheter 

KVS Fastigheter 

Linknutan 

Ulf Swahn, Starbyvägen 386, 262 95 

Ängelholm 

Dana Sweden AB 

Swerock ab 

Lambertsson Sverige ab 

ICA Supermarket 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-10-16

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 178                  Dnr. KS 2019/411,  MTN 2019/45

Begäran om överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen får enligt bestämmelserna i miljötillsynsförordningen överlåta åt en kommunal 
nämnd att utöva den operativa tillsynen i vissa fall, om kommunfullmäktige begär det.

Miljö- och tillståndsnämnden har lämnat ett förslag om att begära att Länsstyrelsen 
överlämnar tillsyn av vattenverksamhet, enligt 11 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) till 
kommunen. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-02
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet, 2019-09-06
Protokollsparagraf, Miljö- och tillståndsnämnden, § 57, 2019-08-22
Tjänsteutlåtande daterat 2019-07-15
Bilaga med lista över berörda verksamheter
Länsstyrelsens beslut 2014-10-06 (Lst dnr 504-14595-14) om överlåtelse av tillsyn enligt 
miljöbalken
Länsstyrelsens beslut 2018-07-06 (Lst dnr 504-27079-17), komplettering av överlåtelse av
tillsyn enligt miljöbalken

Yrkanden 
Linda Persson(KD), Karl-Otto Rosenqvist (MP), Liss Böcker (C), Lars Nyander (S),
Christina Hanstål (M),  Johan Wifralius (SD) och Eric Sahlvall (L) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-10-16

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige  

Hemställer med stöd av 1 kap. 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) begär att Länsstyrelsen 
i Skåne län till kommunen överlåter:

Tillsynen av vattenverksamhet, enligt 11 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) som är en del av 
verksamheten på de tillståndspliktig täkter där kommunen har tillsyn över den miljöfarliga 
verksamheten (4 kap. 2-3 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251)). Berörda verksamheter 
listas i bilaga till detta beslut

Tillsynen av vattenverksamhet som är del av verksamheten på anmälningspliktiga täkter (4 
kap. 4-5 §§ miljöprövningsförordningen)

Tillsynen ska övergå till Miljö- och tillståndsnämnden i Ängelholm senast 2021-01-01. 

Om Länsstyrelsen i Skåne län inte bifaller begäran önskar Kommunfullmäktige att
Länsstyrelsen i enlighet med 26 kap. 4 § miljöbalken överlämnar ärendet till Regeringen för
avgörande.

_____

Beslutet expedieras till:
Efter beslut i KF, Länsstyrelsen i Skåne län
Miljö- och tillståndsnämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-10-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KSAU § 122                  Dnr. KS 2019/411 MTN 2019/45

Begäran om överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen får enligt bestämmelserna i miljötillsynsförordningen överlåta åt en kommunal 
nämnd att utöva den operativa tillsynen i vissa fall, om kommunfullmäktige begär det.

Miljö- och tillståndsnämnden har lämnat ett förslag om att begära att Länsstyrelsen 
överlämnar tillsyn av vattenverksamhet, enligt 11 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) till 
kommunen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet, 2019-09-06
Protokollsparagraf, Miljö- och tillståndsnämnden, § 57, 2019-08-22
Tjänsteutlåtande daterat 2019-07-15
Bilaga med lista över berörda verksamheter
Länsstyrelsens beslut 2014-10-06 (Lst dnr 504-14595-14) om överlåtelse av tillsyn enligt 
miljöbalken
Länsstyrelsens beslut 2018-07-06 (Lst dnr 504-27079-17), komplettering av överlåtelse av
tillsyn enligt miljöbalken

Yrkanden 
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från Lars Nyander (S), Patrik Ohlsson (SD) och 
Linda Persson (KD).



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-10-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige  
hemställer med stöd av 1 kap. 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) begär att Länsstyrelsen i 
Skåne län till kommunen överlåter:

Tillsynen av vattenverksamhet, enligt 11 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) som är en del av 
verksamheten på de tillståndspliktig täkter där kommunen har tillsyn över den miljöfarliga 
verksamheten (4 kap. 2-3 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251)). Berörda verksamheter 
listas i bilaga till detta beslut

Tillsynen av vattenverksamhet som är del av verksamheten på anmälningspliktiga täkter (4 
kap. 4-5 §§ miljöprövningsförordningen)

Tillsynen ska övergå till Miljö- och tillståndsnämnden i Ängelholm senast 2021-01-01. 

Om Länsstyrelsen i Skåne län inte bifaller begäran önskar Kommunfullmäktige att
Länsstyrelsen i enlighet med 26 kap. 4 § miljöbalken överlämnar ärendet till Regeringen för
avgörande.

_____

Beslutet expedieras till:
Efter beslut i KF, Länsstyrelsen i Skåne län
Miljö- och tillståndsnämnden
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 Mats Ulfwinger
 0431-87000
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Hemställan om övertagande av operativ tillsyn enligt miljöbalken

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen får enligt bestämmelserna i miljötillsynsförordningen överlåta åt en kommunal 
nämnd att utöva den operativa tillsynen i vissa fall, om kommunfullmäktige begär det.

Miljö- och tillståndsnämnden har lämnat ett förslag om att begära att Länsstyrelsen 
överlämnar tillsyn av vattenverksamhet, enligt 11 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) till 
kommunen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Nämndkansliet, 2019-09-06
Protokollsparagraf, Miljö- och tillståndsnämnden, § 57, 2019-08-22
Tjänsteutlåtande daterat 2019-07-15
Bilaga med lista över berörda verksamheter
Länsstyrelsens beslut 2014-10-06 (Lst dnr 504-14595-14) om överlåtelse av tillsyn enligt 
miljöbalken
Länsstyrelsens beslut 2018-07-06 (Lst dnr 504-27079-17), komplettering av överlåtelse av
tillsyn enligt miljöbalken

Utredning
Miljö- och tillståndsnämndens förslag innebär att tillsynen över den vattenverksamheten enlig 
kapitel 11, 3 § som bedrivs ska överlämnas till kommunen. Kommunen har redan idag 
tillsynen enligt kapitel 9 över exempelvis de föroreningar som vattnet kan innehålla. Med 
tillsynen av samtliga frågor som rör täkterna samlade hos Miljö- och tillståndsnämnden 
garanteras större effektivitet och tillsynsmässig likabehandling och ökad tydlighet för täkterna i 
kommunen. Branschkunskapen inom enheten stärks vid ett större tillsynsunderlag.

Förslaget bedöms inte medföra något behov av ökade resurser.

mailto:info@engelholm.se
http://www.engelholm.se/
http://www.facebook.com/angelholm
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige  
hemställer med stöd av 1 kap. 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) begär att Länsstyrelsen i 
Skåne län till kommunen överlåter:

Tillsynen av vattenverksamhet, enligt 11 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) som är en del av 
verksamheten på de tillståndspliktig täkter där kommunen har tillsyn över den miljöfarliga 
verksamheten (4 kap. 2-3 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251)). Berörda verksamheter 
listas i bilaga till detta beslut

Tillsynen av vattenverksamhet som är del av verksamheten på anmälningspliktiga täkter (4 
kap. 4-5 §§ miljöprövningsförordningen)

Tillsynen ska övergå till Miljö- och tillståndsnämnden i Ängelholm senast 2021-01-01. 

Om Länsstyrelsen i Skåne län inte bifaller begäran önskar Kommunfullmäktige att
Länsstyrelsen i enlighet med 26 kap. 4 § miljöbalken överlämnar ärendet till Regeringen för
avgörande.

_____

Lilian Eriksson Henrik Sandén
Kommundirektör Planeringschef

Beslutet expedieras till:
Efter beslut i KF, Länsstyrelsen i Skåne län
Miljö- och tillståndsnämnden
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Kontaktperson 

Miljöavdelningen 
Milj ö.tills~senhete~ 
Paulina Rautio 
010-224 15 99 

Ängelholms kommun 
Miljönämnden 

överlåtelse av operativ tillsyn enligt miUöbalken till Ängelholms kommun 

Beslut 
Länsstyrelsen överlåter med stöd av 1 kap. 18-19 §§ miljötillsynsförordningen 
(20 11: 13), nedan kallad MTF, åt den nämnd i Ängelholms kommun som fatt i upp
drag att fullgöra tillsynsuppgifter enligt miljöbalken att från och med den 1 januari 
2015 utöva den operativa tillsynen enligt 7, 9, 10 och 11 kap. miljöbalken för del av 
tillsynsområde: 

• Miljöfarlig verksamhet som omfattas av tillståndsplikt (2 kap 29 §p. l 
MTF) 
Tillsyn överlåts för miljöfarliga verksamheter enligt bilaga l till detta be
slut. 

• Föroreningsskador (2 kap. 29 § p.3 MTF) 
Tillsyn överlåts för föroreningsskador enligt 1 O kap. l § miljöbalken för de 
miljöfarliga verksamheter som anges i bilaga l. 

• Vattenskyddsområden som har beslutats av länsstyrelsen (2 kap. 8 § 
p.l MTF) 
Tillsyn överlåts för samtliga vattenskyddsområden med antagna föreskrifter 
beslutade före datumet för detta beslut, se bilaga 2 till detta beslut. 

• Vattenverksamhet (2 kap. 29 §p 2 MTF) 
Tillsyn överlåts för sådan anmälningspliktig vattenverksamhet som enligt 
19 p. 2, 3 och 12 §förordningen om vattenverksamhet innebär uppförande 
av en anläggning, fyllning eller pålning i ett vattendrag eller annat vatten
område eller ändring av en sådan anläggning i samband med handläggning 
av strandskyddsdispens enligt 7 kap. 18a-18h §§ miljöbalken för uppfö
rande av mindre brygga för fritidsbåtar. Överlåtelsen gäller dock förutsatt 

SO-t- l -f.>95-201f Ängdholm Ue.slut rnn önorUt<'lse .1x till spulocx: 

Telefon E-post www 

205 15 Malmö 

Besöksadress 

Kungsgatan 13 010-224 10 00 

Bankgiro 

102-2847 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane 

291 86 Kristianstad O Boulevarden 62 A 
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att beslut om strandskyddsdispenser organisatorisk hanteras av den nämnd 

som bedriver tillsyn enligt miljöbalken i stället för Kommunstyrelsen 
såso~11 sk~r idag. . . . . . . . . 

Av bilaga 1 och 2 framgår vilka verksamheter/tillsynsobjekt som omfattas av Läns

styrelsens beslut om överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken. För nya verksamheter 

och verksamheter som inte återfinns i bilaga 1 är Länsstyrelsen tillsynsmyndighe t 

tills annat beslutas . 

Detta beslut ersätter tidigare meddelade beslut från den 19 december 1997 och den 

6 september 2001. Därmedupphävs samtliga tidigar e beslut och meddelanden rö

rande tillsynsansvar. 

Detta beslut gäller tillsvidare . 

1. Den kommunala nämnden ska snarast meddela Länsstyrelsen om kommunens 

organisation föränch·as eller kommunens resurser och kompetensförsörjning, 

mer än tillfålligt, avvike r från vad som gäller vid datumet för detta beslut. 

2 . Den kommunala nämnelen ska årligen, senast elen 28 februari, delge Länsstyrel

sen aktuell utredning om tillsynsbehov och tillsynsplan inklusive plan för hur 

kommunens rcsmser och kompetens kommer att knytas till operativ tillsyn en

lig t miljöbalken . 

3 . Den kommunala nämnden ska löpande till Länsstyrelsen redovisa föränch·ade 

ägarförhållanden , namnbyte, omldassning eller om verksamheten upphör vid dc 

tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter som kommunen övertagit tillsynen 

over. 

4. Rapportering av delegerad tillsyn ska i övrigt ske till Länsstyrelsen efter anmo
dan och inom för eskriven tid. Detta kan till exempel gälla sammanställning av 

uppgifter som behövs för att Länsstyrelsen eller medlemsstaten Sverige ska 

kunna fullfölja nationella och internationella återrapporteringskrav t.cx. enligt 
lED-direktivet eller an ch· a EU: s rättsakter. 

5 . Den kommunala nämnden ska årligen, senast den 28 februari, bistå Länsstyrel
sen i debiteringen av avgifter avseende överlåtna verksamheter genom unelerlag 

baserade på aktuellt dossiernummer och verksamhetskoder. 
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Bakgrund 
Läns-styrelsen har den 19 december 1997 (dnr 249-37963-97), deri 6 septem

ber 2001 (dnr 230-15053-01, dnr 230-15050-13) och den 23 februari 2007 

(dnr 504-8983-07) fattat beslut om att överlåta viss operativ tillsyn enligt mil

jöskyddslagen eller miljöbalken till Ängelholms kommun. Härutöver finns en 

överenskommelse från den26mars 2013 om fördelning av tillsynsansvar för 

Ängelholm Helsingborg Airport på fastigheten Barkåkra 50:2 (dnr 575-29344-

20 12) . 

Länsstyrelsens beslut från den 19 december 1997 gäller överlåtelse av alla 

tillståndspliktiga verksamheter m ed beteckning B enligt miljöskyddsförord

ningen. 

Länsstyrelsens beslut från den 6 september 2001 gäller dels Överlåtelse av till

synsområde B 10-12, dvs t illståndspliktiga täkter , husbehovstäkter och ej till
ståndspliktiga täkter dels överlåtelse av tillsynsområde B5, dvs förorenade 

områden. Till följd av förändringar i lagstiftningen erfordras inte längre någon 

delegation gäll ande den operativa tillsynen för anmälningspliktiga täkter. Till

synen åvilar kommunen med automatik enligt 9 kap. miljöbalken . För husbe

hovstäkter som endast h äver samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken är Läns

styrelsen tillsynsmyndighet. 

Länsstyrelsens beslut från den 23 februari 2007 gäller överlåtelse av Ängel

holms Energi AB (KVV Åkerslund) som efter en utökning och förändring av 

verksamheten oroklassats till s.k. A-verksamhet . Detta beslut har därefter 

återkallats den 12 december 2011 (dnr 504-23225-2011) efter ansökan från 

Ängelholms kommun att Länsstyrelsen ska återta den operativa tillsynen för 
KVV-Åkerslund och Panncentralen S. Industriområdet. 

Tidigare beslut om överlåtelse av operativ tillsyn till kommunen är fattade 

med stöd av m iljöskyddslagen och miljöbalken m ed hänvisning till äldre, ej 

längre gällande verksamhetskoder i miljöskyddsförordningen respektive för

ordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Det innebär att nuva
rande delegationsbeslut kan leda till tolkningssvårigheter och en osäkerhet om 

vilken myndighet som har tillsynsansvaret. 
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För att klargöra tillsynsansvaret och bich·a till att effektivisera tillsynsarbetet 

har Länsstyrelsen tagit initiativ till en översyn av samtliga beslut om överlå
t~lse av op~rativ. tillsyn i länet. . Detta bedöm~ var~ möjligt g~no~ att fatta nya 

beslut om överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken, där tillsynsansvaret tydlig

görs och där kunskap om verksamhetens miljöpåverkan, erfarenheter av dele

gatens arbete utifrån gällande ELI: s rättsakter och svensk lagstiftning samt 

myndigheternas uppch·ag och organisation i övrigt vägs in i bedömningen. 

Länsstyrelsen har den 11 januari 2014 genomfört samråd med kommunen gällande 
översyn av gällande beslut om överlåtelse av tillsyn. En tidplan diskuterades där nytt 

beslut avsågs kunna träda i haft den l januari 2015 under förutsättning att kommu

nens hemställan om överlåtelse inkom senast den 31 maj 2014. 

Hemställan om fortsatt övertagande av operativ tillsyn enligt miljöbalken beslutades 
vid Kornmunfullmäktiges sammanträde den 26 maj 2014, § 105 mot bakgrund av 
Miljönämndens beslut den 18mars 2014, § 23. Ängelholms kornmun hemställer hos 

Länsstyrelsen i Skånc län om fortsatt övertagande av operativ tillsyn för samtliga B

objekt inom kommunen där tillsynen sedan tidigare varit överlåten, samtliga vatten

skyddsområden inom kommunen där tillsynen tidigare ej varit överlåten, förorenade 

områden utom på Ängelholm Helsingborg Airport på fastigheten Barkåkra 50:2 samt 

beslut om vattenverksamhet i samband med hanterande och byggande av bryggor . 
Ängelholms kommun önskar att det nya beslutet ska gälla fi·ån och med den l janu

ari 2015. 

Lagstiftning 
Vid prövning av en framställan om överlåtelse ska Länsstyrelsen enligt l kap. 20 § 
miljötillsynsförordningen: 

l. beakta omfattningen av tillsynsobjektets miljöpåverkan, 

2. den kommunala nämndens möjligheter att uppfylla kraven i l kap 6- 12 §§ 
miljötillsynsförordningen, 

3. den kommunala nämndens förutsättningar för att utöva tillsyn över t illsyns

objektens hantering av kemiska produkter i den utsträckning sådan hantering 

förekommer, 
4 . kornmunens interna ansvarsfördelning för drift av och tillsyn över kommu

nala verksamheter, 
5. Länsstyrelsens egna förutsättningar för att fortsättningsvis kunna ge effektiv 

tillsynsvägledning i fi·ågor som rör tillsynsobjekten, 
6 . möjligheten att inom ett län utöva en effektiv tillsyn, och 
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7. övriga frågor av betydelse för överlåtelse av tillsynsuppgiften. 

Enl(gt 1 kap. l9 § miljötillsy~sföi·ord~ingen ka~ en Överlåtels~ av ~ppgiften att utöva . 

operativ tillsyn avse: 
l. en viss t yp av tillsynsobjekt, 
2. en viss typ av tillsynsobjekt med undantag för ett visst eller vissa tillsynsob

jekt eller 
3. ett visst tillsynsobjekt. 

Miljöfarliga verksamheter indelas i tillståndspliktig (A, B) r espektive anmälningsplik

tig miljöfarlig verksamhet (C) samt övriga miljöfarliga verksamheter (U). Generellt 
gäller att Generalläkaren utövar operativ tillsyn över Försvarets verksamheter, Läns

styrelsen har tillsynsansvaret för A- och B-verksamheter och den kommunala nämn
den utövar den operativa tillsynen på C- och U-verksamheter . Länsstyrelsen kan 
efter hemställan fi.·ån kommunen delegera sitt tillsynsansvar till den kommunala 

nämnden. 

Att bedriva operativ tillsyn innebär att kontrollera att miljöbalkens regler och m yn

digheternas och domstolarnas beslut efterlevs samt att vidta de åtgärder som behövs 

för att verksamhetsutövare ska följa reglerna. En annan uppgift är att genom rådgiv
ning, information och liknande, skapa förutsättningar för att miljöbalkens ändamål 
ska kunna tillgodoses . Det övergripande syftet är att tillsynsmyndigheterna ska sä

kerställa en rättssäker, likvärdig och effektiv miljöbalkstillsyn för att uppnå målet 

en hållbar utveckling. 

Naturvårdsverket samt Tillsyns- och föreskriftsrådet driver fi.·ågan att endast en till

synsmyndighet bör vara ansvarig inom ett och samma tillsynsobjekt enligt miljöbal
ken , dvs att tillsynen i möjligaste mån bör följa den princip som gäller vid tillstånels
prövning av miljöfarliga verksamheter. I praktiken innebär det att Länsstyrelsen vid 

tillsyn på en A- eller B-verksamhet även bedriver tillsyn på övrig förekommande 
miljöfarlig verksamhet, dvs sådana verksamheter och anläggningsdelar som är an
mälningspliktiga eller utgör s. k. U-verksamhet. Ett sådant förfarande underlättar 

både för tillsynsmyndigheten och verksamhetsutövaren. I vissa fall kan det dock vara 

oundvikligt att två tillsynsmyndigheter blir ansvariga för samma tillsynsobjekt, t. ex. 
vid tillsyn enligt olika tillsynsområden i miljöbalken eller tillsyn enligt olika lagar . 
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Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen bedömer att det generellt sett är mera ändamålsenligt att överlåta den 

oi)erativa tillsynen for enstaka-tillsynsobjekt an att övei·låta en hel bransch. Till- . 

ståndspliktiga verksamheter inom en och samma bransch kan omfattas av olika verk

samhetskoder med i hög grad varierande miljöpåverkan och kan därför kräva olika 

kompetens. Vidare bedömer Länsstyrelsen att det inte är lämpligt att överlåta den 

operativa tillsynen över verksamheter med kommunöverskridande påverkan. 

För att Länsstyrelsen ska kunna fullfölja sitt uppdrag och kunna ta ansvaret för den 

regionala tillsynsvägledningen, förutsätter det att operativ tillsyn i tillräcklig omfatt

ning fortsatt bedrivs på Länsstyrelsen. Det är Länsstyrelsens erfarenhet, även från 

den tillsynsvägledning som ges från centrala myndigheter till Länsstyrelsen, att till

synsvägledningen förlorar i kvalitet när myndighetens vardagliga arbete fjärmas från 

tillsynsområdet. 

Förutom förutsättningarna att bedriva effektiv tillsynsvägledning och behov av att 

samla kompetens regionalt finns enligt Länsstyrelsens bedömning behov av att be

akta möjligheten att samordna t illsynen enligt Seveso och miljöbalken, om verksam

heten omfattas av lED-direktivet och andra Eli-rättsliga rättsakter med krav på nat

ionell återrapportering samt om verksamheter ingår i ett område där det finns tyd

liga samband i miljökonsekvenserna, till exempel i form av utsläpp till vatten eller 

buller, fi·ån de ingående verksamheterna. 

Inför beslut om överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken har Länsstyrelsen att ta hän

syn till kommunens kompetens inom tillsynsområdet, vilka resurser som behövs för 

utövande av tillsynen samt huruvida nämndorganisationen strider mot kommunalla

gen eller om den interna ansvarsfördelningen inom kommunen inte är lämplig . 

Hjälpmedel vid bedömningen är bland annat kommunens reglemente och matrikel 

samt nämndens behovsutredning, tillsynsplan och dclegationsordning . 

Gällande kommunens hemställan om överlåtelse av den operativa tillsynen enligt 

miljöbalken gör Länsstyrelsen följ ande bedömning: 

Organisation: Tillsyn och ärendehandläggningen avseende miljöfarlig verksamhet 

och vattenskyddsområden ligger för närvarande organisatoriskt under Miljönämn

den. Miljönämnden har eget verksamhets-, personal- och budgetansvar. Utförandet 

av den operativa tillsynen hanteras av Miljökontoret som utgör en fi·istående förvalt-
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ning direkt under nämnden. Tillsyn och ärendehandläggning avseende strandskydds

fi·ågor ligger dels på kommunstyrelsen som fattar beslut om strandskycldsdispens, 
. dels på ~iljökont~ret ;om utöva~- tillsyn, hålle~ sam.råcl ~ch handl~gger övriga är~n

den. 

En ny politisk organisation och förvaltningsorganisation har beslutats av Kommun

fullmäktige den 23 juni 2014, §§ 120 och 121. Den nya organisationen kommer att 

införas fi·ån och med den 1 januari 2015. Den politiska organisationen kommer att 

utgöras av Kommunstyrelsen, Myndighetsnämnden, Välfårdsnämnden, Krisled
ningsnämnden, Valnämnden och Överfönnynclarnämnden. Under kommunfullmäk

tige kommer att finnas ett antal fasta beredningar (Omsorg, Samhällsutveckling, 
Kultur, idrott och fritid, Samhällsbyggnad, Lärande och Val) samt tillfälliga bered

ningar. 

Av antaget reglemente för Myndighetsnämnden fi·amgår att nämnden ansvarar för 

bl.a. PBL, miljöbalken, livsmedelslagen, alkohollagen, tobakslagen m.fl. lagrum. 
Det innebär att tillsyn och ärendehandläggning avseende den i hemställan aktuella 

tillsynen över miljöfarlig verksamhet, vattenskyddsområden och strandskydds

dispenser hamnar under Myndighetsnämnden. 

Förvaltningsorganisationen kommer från och med den l januari 20 15 att organiseras 

i tre huvuduppdrag: Lärande och familj, Hälsa och Samhällsutveckling samt en enhet 

för Servicestöd och en Ledningsstab. 

Myndighetsnämnden kommer organisatoriskt att ligga under huvuduppdrag Sam
hällsutveckling. Miljöchefen kommer som chef för Miljöenheten att ha en annan chef 

än Samhällsutvecklingschefen för att jäv inte ska uppkomma. Kommunfullmäktige 

har uppdragit åt kommundirektören att arbeta fram och besluta om detaljorganisat

ionen inom respektive huvuduppdrag samt Servicestödet. 

Resurser: Inom kommunen arbetar för närvarande 9 personer (7,25 årsarbetskraf

ter) med tillsyn och ärendehandläggning enligt miljöbalken. Av dessa är sex perso
ner involverade i den operativa tillsynen över tidigare delegerade tillsynsobjekt. En 

person arbetar med tillsynsansknutna frågor kopplade till strandskydd, naturvård 

etc. 
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Kompetens: Berörd tillsynspersonal inom Miljöenheten bedöms ha erforderlig 

kompetens och erfarenhet för fortsatt tillsyn över aktuella tillsynsobjekt . Ängel

holms kommun sak~ar i ~lagsläget en k~mm~tnek~log . O perath; tillsyn a,;seende 

täkter, naturvård och strandskydd hanteras av befintlig personal inom miljökontoret. 

Tillsynsobj ek t: 

Lantbruk - I kommunen finns tre t illståndspliktiga lantbruk, som även utgör 

s.k. lED-anläggningar. Kommunen bedriver tillsyn på delegation över samt

liga. Länsstyre lsen bedöm er att tillsynen även i fortsättningen kan överlåt as till 

kommunen avseende dessa anläggningar. 

Täkter - I kommunen finns fem tillståndspliktiga täkter som bryter sand, grus 

och berg , varav en är på gång att avsluta sin verksamhet . I kommunen finns 

även en energitorvtäkt som Länsstyrelsen bedriver tillsyn över. För övriga fem 

täkter bedriver kommunen tillsyn på delegation . Länsstyrelsen bedöm er att 

tillsynen , undantaget energitor vtäkten , även i for tsättningen kan överlåtas till 

kommunen. 

Energitorvtäkter prövas utifrån lagen om vissa t or vfyndigheter för vilka krävs 

bearbetningskoncession . Vissa energitor vtäkter är även prövade som växttorv

t äkter enligt miljöbalken. Länsstyrelsen avser behålla tillsynen över länets 

energitor vtäkter och väx ttor vtäkter m ed hänsyn till punkt l och 6 i l kap. 20 
§ MT F, dvs om fattningen av tillsynsobjektens miljöpåverkan och m öjligheten 

att utöva en effektiv tillsyn inom länet . 

Avfallshantering - I kommunen finns en t illståndspliktig återvinningsanlägg

ning som Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR AB) driver. Kommunen 

bedr iver tillsyn på delegation över anläggningen. Kommunen ingår som ägar

kommtm i NSR t illsammans m ed Helsingborg, Bjuv, Båstad , Höganäs och 

Åst orps kommun. Länsstyrelsen bedöm er att tillsynen även i fortsättningen 

kan överlåtas till kommunen avseende återvinningsanläggningen. 

Förbränning - I kommunen finns fyr a tillståndspliktiga förbränningsanlägg

ningar , varav två krem atorier. Länsstyrelsen bedriver tillsyn över två av an

läggningarna (Ör esundskraft Kraft & Värme AB:s anläggningar). Kommunen 

bedriver tillsyn på delegation över de t vå krem at orierna, var av ett är avsett för 
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hästar. Länsstyrelsen bedömer att tillsynen även i fortsättningen kan överlåtas 
till kommunen avseende de två krematorierna. 

Länsstyrelsen avser behålla tillsynen över Öresundskraft Kraft & Värme AB:s 
anläggningar, varav KVV Åkerslund är klassad som A-verksamhet och utgör 

en lED-anläggning med hänsyn till punkt l i l kap. 20 § MTF, dvs omfatt

ningen av tillsynsobjektens miljöpåverkan. 

Industriell verksamhet- I kommunen finns tre tillståndspliktiga tillverknings
industrier. R uniack AB är klassad som riskklass 2 (RIO) till följd av tidigare 

träimpregering på fastigheten. Av inkommen handling framgår att miljökon
toret kommer att driva frågan om sanering av markföroreningen som ett sepa
rat ärende. Mariannes Farm AB utgör en livsmedels- och foderindustri för 

vilken erfordras vattendom för bevattning. Bolaget har enligt uppgift sökt vat
tendom). Cernelle AB tillverkar läkemedel medutsläpp av VOC tillluft och 

etanol till NSVAs avloppsrenings-verk. Länsstyrelsen bedömer att tillsynen 
även i fortsättningen kan överlåtas till kommunen avseende dessa anläggning

ar. 

Avloppsrening- I kommunen fmns ett tillståndspliktigt kommunalt avloppsrenings
vel·k. Verksamheten ligger organisatoriskt under Tekniska nämnelen och dess tek

niska kontor. Från och med årsskiftet kommer ansvaret för Ängelholms avloppsre

ningsverk att ligga under kommunstyrelsens verkställande arbetsgrupp för bygg-, 
anläggnings- och teknikfrågor som ersätter nuvarande tekniska nämnd. Tillsyn och 

är endehantering kommer att ske inom Myndighetsnämnden. Förvaltningsorganisat

ionen är ännu inte beslutad, men risk för jäv och otillbörlig påverkan kan inte uteslu

tas. Länsstyrelsen bedömer att det föreligger skäl att återkalla tillsynen för Ängel

holms avloppsreningsverk (1292-50-006) med hänsyn till punkt 4 enligt l kap. 20 § 
MTF, dvs kommunens interna ansvarsfördelning för ch·ift av och tillsyn över kom

munala verksamheter . 

Föroreningsskador - Kommunen önskar fortsatt övertagande av det operativa 
tillsynsansvaret gällande förorenade områden i kommunen med undantag av 
mark inom gamla FlO där Generalläkaren har tillsynsansvaret och Ängelholm

Helsingborgs Airport där Länsstyrelsen har tillsynsansvaret. Länsstyrelsen 
delar kommunens uppfattning om att tillsynsansvaret för föroreningsskador 
enligt lO kap. l § miljöbalken ska åtfölja tillsynsansvaret enligt 9 kap. miljö

balken. 
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Vattenskyddsområden-Kommunen önskar överta det operativa tillsynsansva

l~ct för samtlig~ vattenskyddsområden i.nom.kon,"munen d~r tilfsyne~ tidigare 

ej varit överlåten. Miljönämnden har sedan tidigare tillsyn över Brandsvigs 
vattenskyddsområde för vilken kommunen har fastställt vattenskyddsföreskrif

ter. Länsstyrelsen ställer sig positiv till kommunens hemställan om överta

gancle av tillsynen för övriga vattenskyddsområdena i kommunen, dvs Mag

narp 2:8, Valhall 15: l (Bjälleröds källor), Ugglehult l :48 (Västersjöområdet) 

och Svenstorp l :9 m .fl. 

Kommunen planerar att anta nya eller reviderade vattenskyddsföreskrifter 

under de närmsta år en , vilket innebär att kommunen med automatik kommer 

att erhålla tillsynsansvaret. Genom att delegera tillsynsansvaret för samtliga 

vattenskyddsområden inom kommunen där tillsynen tidigare ej varit överlåten 

ökar kommunens förutsättningar att bedriva en effektiv tillsyn och Länsstyrel

sens förutsättningar att bedriva en god tillsynsvägledning i frågor som rör vat

tenskydd. 

Vattenverksamhet-Kommunen önskar överta det operativa tillsynsansvaret för an

mälningspliktig vattenverksamhet enligt 19 § förordningen om vattenverksamhet 

m.m. i anslutning till prövning av strandskyddsdispens för uppförande av mindre 

brygga för fritidsbåtar. Kommunen har i hemställan bifogat sin policy bryggor i 

Rönneå. 

Länsstyrelsen har i samband med dialogmötet den 11 januari 2014 ställt sig 

positiv till att överlåta tillsynsansvaret för anmälningspliktig vattenverksamhet 

förutsatt beslut om strandskyddsdispenser inte längre hanteras av Kommun

styrelsen. Eftersom att beslut om strandskyddsdispenser kommer att hant eras 

av Myndighetsnämnden ställer sig Länsstyrelsen positiv till att delegera denna 

del av tillsynen från och med den l januari 2015. Genom att delegera tillsyns

ansvaret för anmälningspliktig vattenverksamhet ökar kommunens förutsätt

ningar att bedriva en effektiv tillsyn och prövning av mindre bryggor för fri

tidsbåtar samt Länsstyrelsens förutsättningar för tillsynsvägledning i frågor 

som rör strandskydd och anmälningspliktig 
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Sammanfattningsvis 

• Länsstyrelsen Skåne finner vid prövning av framställan on~ överlåtelse 

av operativ tillsyn enligt l kap. 20 § miljötillsynsförordningen skäl att 
återkalla tillsynen för Ängelholms avloppsreningsverk (1292-50-006) 

från och med den l januari 2015. I övrigt kommer tidigare överlåten 

tillsyn på delegationen avseende operativ tillsyn enligt 9 kap. miljöbal
ken att kvarstå oförändrad. 

• Det nya delegationsbeslutet kommer att tydliggöra att med överta
gande av operativ tillsyn enligt 9 kap. miljöbalken följer även överta

gande av operativ tillsyn enligt l O kap. 1 § miljöbalken för samma till

synsobjekt. 

• Länsstyrelsen finner vid prövning av fi·amställan om Överlåtelse av 

operativ tillsyn enligt l kap. 20 § miljötillsynsförordningen skäl att ut
vidga delegationen avseende operativ tillsyn över vattenskyddsområ

den enligt 7 kap. miljöbalken. Länsstyrelsen finner vid prövning av 
framställan om överlåtelse av operativ tillsyn enligt l kap. 20 §miljö
tillsynsförordningen skäl att utvidga delegationen avseende operativ 

tillsyn över anmälningspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap. miljö

balken i anslutning till prövning av strandskyddsdispenser för minch·e 
bryggor för fritidsbåtar. Detta gäller dock förutsatt att beslut om 
sh·andskyddsdispenser organisatorisk hanteras av den nämnd som be

ch·iver tillsyn enligt miljöbalken i stället för Kommunstyrelsen såsom 
sker idag. Enligt uppgift är tanken att Myndighetsnämnden även 
kommer att hantera sh·andskyddsdispenserna från och m ed årsskiftet 

2014/2015. 

• Det nya beslutet om överlåten operativ tillsyn enligt miljöbalken 

kommer att gälla från och med den 1 januari 2015 då tidigare delegat
ionsbeslut kommer att upphöra att gälla. 

Länsstyrelsen avser behålla den operativa tillsynen för Ängelholm-Helsingborg 
Airport ( 12 92-72-001), Öresundskraft Kraft & Värme AB: s båda anläggningar 
(1 292-130A och 1292-130B) samt Neovas energitorvtäkt Rögla- och Ram

nasjömosse (1292-20-901). 

Upplysning 
Kommunen kan hemställa om överlåtelse av tillkommande tillsynsobjekt. Länssty

relsen kommer därvid att pröva frågan om uppgiften att utöva operativ tillsyn kan 
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överlåtas utifrån 1 kap. 20 § miljötillsynsförordningen. Eventuellt nya beslut om 

överlåtelse börjar gälla tidigast ett år från beslutsdatum om det inte finns särskilda 
skäl för ett an~at d~ tum: - - - - - - - -

Länsstyrelsen avser att regelbundet följa upp och utvärdera den kommunala tillsy

nen. Om förutsättningar för överlåtelse enligt l kap. 20 § miljötillsynsförordningen 
inte längre finns ska länsstyrelsen återkalla överlåtelsen enligt l kap. 21 § miljötill
synsförorclningen. En återkallelse kan avse ett visst eller vissa tillsynsobjekt eller en 

typ av tillsynsobjekt. 

Beslut i detta ärende har efter föredragning för länsöverdirektör Carl Älfvåg 

tagits av miljödirektör Annelie Johansson, beslutande och miljöjurist Paulina 
Rautio, föredragande. I den slutliga handläggningen har även enhetscheferna 

Gerd Lundquist och Kristian W ennberg deltagit 

Annelic Johansson 
Paulina Rautio 

Bilaga: 
1. Verksamheter som omfattas av Länsstyrelsens beslut om överlåtelse av 

tillsyn enligt miljöbalken 

2. Vattenskyddsområden med fastställda vattenskyddsföreskrifter som omfat

tas av Länsstyrelsens beslut om överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken 

Kopia: 
Ängelholms kommun, Kommunfullmäktige 

Ängelholms kommun, Miljönämnden 

Miljötillsynsenheten (e-post) 

Miljöprövningsenheten (e-post) 

Rättsenheten (e-post) 



d~ 
(j Länsstyrelsen 

Skåne 

Verksamheter som omfattas av Länsstyrelsens beslut 2014-10-06 om överlåtelse av operativ tillsyn enligt 
miljöbalken till Miljönämnden i Ängelholms kommun 

Verksamhet Dossiernr. 

Ulriksfålts Gård 1292-91-001 

Tåstarps Kycklingfarm 1292-91-800 

Spannarps Säteri 1292-91-807 

Swcrock AB (Rössjöholm) 1292-20-008 

Mark, Väg och Bygg, MVB AB (Hillarp) 1292-20-031 

J chansson Ballast AB ( Hillarp) 1292-20-038 

Tore o Sven Andersson (Ug_glarp) 1292-20-046 

Skanska Asfalt och Betong AB (Össjö) 1292-20-060 

Mariarmes Farm AB 1292-124 

Cernelle AB 1292-1 28 

Runlack AB 1292-122 

NSR Än,gelholms Återvinningsanläg_gning 1292-62-002 

Krematoriet i Ängelholm 1292-68-001 

Hästkremato_~"ict ~y<} ~B 1292-68-002 
--

*Verksamhetskod enligt miljöprövningsförordningen 

Postadress 

205 15 Malmö 

Besöksadress 

Kungsgatan 13 

291 86 Kristianstad O Boulevarden 62 A 

Telefon 

010-224 10 00 

Bankgiro 

102-2847 

Verksamhetsko d* Kommentar 

1.10 lED 6.6a 

1.10 lED 6.6a 

1. 10 lED 6.6a 

10.20 

10.20 

10.20 Efterbehandling pågår 

10.20 

10.20 

15.110 

24.110 

39.20 

90.50 

93.20 

90.220 
-- -- --- -

504--14595-2014 Ängelholm ~lut om övcr15tciM: ~\•till<tyn . dO(".'( 

E-post www 

skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane 

BILAGA l 

- ----
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Verksamheter som omfattas av Länsstyrelsens beslut 2014-10-06 om överlåtelse av operativ tillsyn enligt 
miljöbalken till Miljönämnden i Ängelholms kommun 

Vattenskyddsområde Föreskrift Vattendo m Kommentar 

Vejby vattenverk - Magnarp 2:8 A 1811957 1957-01-30 

Skäldervikens vattenverk - Valhall 1 5: 1 , AK25B1 976 1976-04-09 (dnr 11.184-

Bjälleröds källor 2921-75) 

Nybyggets vattenverk Borran - Ugglehult AK1 98B1 971 1971 -1 0-25 Västersjöområdets vattenförsörjning 

1:48 

Svenstorps vattenverk - Svenstorp 1 :9 AK24B1976 1976-04-09 ( dnr 11. 184- Svenstorps by&,anadsplaneområde 

m.fl. 3580-75) 

BILAGA 2 
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Tjänsteutlåtande
2019-07-15
MTN

Diarienummer
M-2019-1193

Miljöchef Miljö- och tillståndsnämnden
Rune Liljenberg
0431-46 82 82
rune.liljenberg@engelholm.se

Begäran om överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken i enlighet med    
1 kap. 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13)

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har i beslut 2014-10-06 (Lst dnr 504-14595-14) kompletterat med beslut 2018-07-
06 (Lst dnr 504-27079-17) till miljö- och tillståndsnämnden överlåtit tillsyn enligt miljöbalken av 
tillståndspliktiga verksamheter. Tillsyn av vattenverksamhet på tillståndspliktiga eller 
anmälningspliktiga täkter är ej överlåten. Miljöenheten föreslår nu att nämnden hemställer hos 
Kommunfullmäktige att begära övertagande även av tillsynen av vattenverksamhet på de 
tillståndspliktiga täkter som bedriver verksamhet i kommunen.

Miljöenheten innehar tillräcklig kunskap, och uppfyller samtliga krav som ställs i 
miljötillsynsförordningen för att överta denna tillsyn. Om även vattenverksamheten på täkterna 
ligger under Miljö- och tillståndsnämndens tillsyn garanteras en heltäckande tillsyn för täkterna i 
kommunen. Inga frågor hamnar mellan de olika tillsynsmyndigheterna och det blir tydligare för 
klagande och verksamhetsutövare vem man ska vända sig till. Branschkunskapen inom enheten 
stärks vid ett större tillsynsunderlag.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2019-07-15
Bilaga med lista över berörda verksamheter
Länsstyrelsens beslut 2014-10-06 (Lst dnr 504-14595-14) om överlåtelse av tillsyn enligt 
miljöbalken
Länsstyrelsens beslut 2018-07-06 (Lst dnr 504-27079-17), komplettering av överlåtelse av tillsyn 
enligt miljöbalken

Bakgrund
I miljötillsynsförordningen (2011:13) anges att Länsstyrelsen har ansvar för tillsynen i fråga om 
verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). 
Länsstyrelsen har också tillsyn över sådana verksamheter som enligt 11 kap. 3 § miljöbalken 
klassas som vattenverksamheter.

Länsstyrelsen får enligt bestämmelserna i miljötillsynsförordningen överlåta åt en kommunal 
nämnd att utöva den operativa tillsynen i vissa fall, om kommunfullmäktige begär det. Om 
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Länsstyrelsen inte bifaller begäran ska den överlämna ärendet till regeringen för avgörande, om 
kommunen begär det.

Länsstyrelsen har i beslut 2014-10-06 (Lst dnr 504-14595-14) kompletterat med beslut 2018-07-
06 (Lst dnr 504-27079-17) till miljö- och tillståndsnämnden överlåtit tillsynen av tillståndspliktiga 
miljöfarliga verksamheter, dock ej tillsyn av vattenverksamhet på dessa.

För båda de två stora täkterna i kommunen har det under de senaste åren uppstått problem med 
verksamheten relaterat till vattenfrågor. Det har varit otydligt om de uppstådda problemen ska 
hänföras till miljöfarlig verksamhet, där Miljö- och tillståndsnämnden är tillsynsmyndighet, eller 
till vattenverksamhet, där Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Både klagande och 
verksamhetsutövarna har upprepade gånger bollats mellan de olika berörda myndigheterna.

Under 2019 prövas ansökan om förnyat tillstånd för en av två stora täktverksamheter i 
kommunen. Det nya tillståndet kommer omfatta tillstånd till vattenverksamhet. Den andra stora 
täkten planerar att lämna in ansökan om nytt tillstånd under 2020, även här kommer tillståndet 
omfatta vattenverksamhet. Tillsynsbehovet för dessa två täktverksamheter motsvarar idag ca 78 
timmars årlig tillsyn. Det finns idag fyra tillståndspliktiga täkter i kommunen (se bilaga).

När Länsstyrelsen prövar om uppgiften att utöva operativ tillsyn kan överlåtas, ska enligt 1 kap. 
20 § miljötillsynsförordningen hänsyn tas till:

1. omfattningen av tillsynsobjektens miljöpåverkan,
2. den kommunala nämndens förutsättningar för att uppfylla kraven i 6–12 §§,
3. den kommunala nämndens förutsättningar för att utöva tillsyn över tillsynsobjektens 

hantering av kemiska produkter i den utsträckning sådan hantering förekommer,
4. kommunens interna ansvarsfördelning för drift av och tillsyn över kommunala 

verksamheter,
5. myndighetens egna förutsättningar för att fortsättningsvis kunna ge effektiv 

tillsynsvägledning i frågor som rör tillsynsobjekten,
6. möjligheten att inom ett län utöva en effektiv tillsyn, och
7. övriga frågor av betydelse för överlåtelse av tillsynsuppgiften.

När det gäller tillsyn över kommunala verksamheter får tillsynsuppgiften inte överlåtas om 
kommunen har en nämndorganisation som strider mot 3 kap. 5 § andra stycket kommunallagen 
(1991:900) eller om kommunens interna ansvarsfördelning för drift och tillsyn av andra 
organisatoriska skäl inte är lämplig med hänsyn till förutsättningarna för en effektiv tillsyn.

Analys, förslag och motivering
Med tillsynen av samtliga frågor som rör täkterna samlade hos Miljö- och tillståndsnämnden 
garanteras större effektivitet och tillsynsmässig likabehandling och ökad tydlighet för täkterna i 
kommunen. Branschkunskapen inom enheten stärks vid ett större tillsynsunderlag. Miljöenheten 
bedömer att enheten uppfyller samtliga krav som ställs enligt 1 kap. 20 § 
miljötillsynsförordningen.
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Omfattningen av tillsynsobjektens miljöpåverkan
Enligt miljöenhetens bedömning, och erfarenhet från de senaste årens ärenden, är en 
täktverksamhets miljöpåverkan som regleras i 11 kapitlet miljöbalken (vattenverksamhet) ofta tätt 
sammanbunden med den delen av verksamheten som regleras i 9 kapitlet (miljöfarlig 
verksamhet). Omfattningen av tillsynsobjektens miljöpåverkan är större då de också klassas som 
vattenverksamhet, men samma påverkan berör ofta båda lagstiftningsdelarna, varför båda 
områdena bör hanteras av samma tillsynsmyndighet.

Nämndens förutsättningar för att uppfylla kraven i 6–12 §§ miljötillsynsförordningen
6 § - Behovsutredning för tillsynsbehovet
Nämnden har en behovsutredning som förnyas och fastställs årligen.

7 § - Register över tillsynsobjekt
Nämnden har ett ajourhållet register över de tillsynsobjekt som behöver återkommande tillsyn.

8 § - Årlig tillsynsplan
Nämnden upprättar och fastställer årligen en samlad tillsynsplan som omfattar nämndens 
ansvarsområde enligt miljöbalken, och som grundas på den behovsutredning som avses i 6 § och 
det register som avses i 7 §.

9 § - Effektivt tillsynsarbete och kompetensutveckling
Nämndens tillsynsarbete bedrivs på ett seriöst, kompetent och effektivt sätt, och enhetens årliga 
budget för kompetensutveckling av personal inom miljöbalkens område uppgår till ca 140 000 kr 
(i snitt ca 10 000 kr per person). Summan avser endast kurskostnad, ytterligare medel finns för 
reskostnader och för boendekostnader (i snitt ca 3000 kr per person).

10 § - Avvägning mellan tillsynsbehov och resurser
I nämndens tillsynsplan framgår detaljerade avvägningar mellan tillsynsbehov och tillgängliga 
resurser.

10a-c § - Tillsynsprogram, tillsynsfrekvens och kontroll av avfallstransporter
Nämnden upprättar och uppdaterar tillsynsprogram för berörda verksamheter, och genomför 
återkommande tillsyn med stöd i klassning enligt SKL:s riskbaserade taxa för klassningen av 
samtliga verksamheter. Avfallshantering kontrolleras löpande på berörda verksamheter.

11 § - Utföra tillsyn enligt tillsynsprogram
Nämnden utför tillsyn enligt tillsynsprogram, följer upp brister och lämnar kontrollrapport inom 
fastlagd tid.

12 § - Årlig uppföljning
Enheten följer årligen upp och utvärderar tillsynsverksamheten. Nämnden fastställer årligen 
enhetens uppföljning av tillsynsarbetet.

Nämndens förutsättningar för att utöva tillsyn över tillsynsobjektens hantering av kemiska 
produkter
Nämnden bedriver en effektiv och kompetent tillsyn över kemikaliehantering på alla 
tillsynsobjekt oberoende av bransch. Hanteringen av kemiska produkter på en täkt som också är 
vattenverksamhet skiljer sig inte från samma hantering på en vanlig täkt. 
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Kommunens interna ansvarsfördelning för drift av och tillsyn över kommunala 
verksamheter
Kommunen är inte organisatoriskt eller ekonomiskt involverad i berörda täkter, vilket gör att 
denna fråga inte är relevant i övertagande av tillsyn av vattenverksamhet på täkterna.

Övriga frågor av betydelse för överlåtelse av tillsynsuppgiften
Miljö- och tillståndsnämnden i Ängelholms kommun är en ren myndighetsnämnd, och helt 
fristående från de enheter inom kommunen som ansvarar för den tekniska driften. Miljö- och 
tillståndsnämnden har eget verksamhets-, personal- och budgetansvar. Den operativa tillsynen 
bedrivs av miljöenheten som är en del av Verksamheten för Miljö och bygg inom Huvuduppdrag 
Samhälle. Chefen för miljöenheten har fullt verksamhets-, personal och budgetansvar för 
tillsynen, och svarar till chefen för Miljö och bygg. Då all drift av kommunal verksamhet ligger på 
andra verksamheter under Huvuduppdrag Samhälle finns ingen risk för att jävssituationer ska 
uppstå. 

Slutsats
Den kommunala organisationen av tillsynsfrågor inom miljöbalkens område uppfyller 
bestämmelserna i 3 kap. 5 § andra stycket kommunallagen (1991:900). Det finns heller inga andra 
organisatoriska skäl som säger att överlämning av tillsyn skulle vara olämplig med hänsyn till 
förutsättningarna för en effektiv tillsyn.

Förslag till beslut
Miljö- och tillståndsnämnden hemställer att Kommunfullmäktige med stöd av 1 kap. 18 § 
miljötillsynsförordningen (2011:13) begär att Länsstyrelsen i Skåne län till kommunen överlåter:

1. Tillsynen av vattenverksamhet, enligt 11 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) som är en del av 
verksamheten på de tillståndspliktig täkter där kommunen har tillsyn över den miljöfarliga 
verksamheten (4 kap. 2-3 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251)). Berörda 
verksamheter listas i bilaga till detta beslut

2. Tillsynen av vattenverksamhet som är del av verksamheten på anmälningspliktiga täkter 
(4 kap. 4-5 §§ miljöprövningsförordningen)

Tillsynen ska övergå till Miljö- och tillståndsnämnden i Ängelholm senast 2021-01-01.

Om Länsstyrelsen i Skåne län inte bifaller begäran önskar Kommunfullmäktige att Länsstyrelsen i 
enlighet med 26 kap. 4 § miljöbalken överlämnar ärendet till Regeringen för avgörande.

_____

Pernilla Fahlstedt Rune Liljenberg
Miljö- och byggchef Miljöchef

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige via Kommunstyrelsen
Miljöenheten
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BILAGA
2019-07-15
MTN

Diarienr: 
M-2019-1193

Bilaga 1 – Verksamheter som ska omfattas av överlåtelse av 
tillsyn över vattenverksamhet

Verksamhet Dossiernr. Verksamhetskod* 
Swerock AB (Rössjöholm) 1292-20-008 10.20
Mark, Väg och Bygg, MVB AB (Hillarp) 1292-20-031 10.11
Sven Andersson (Ugglarp) 1292-20-046 10.20
Skanska Asfalt och Betong AB (Össjö) 1292-20-060 10.20

10.50

*Verksamhetskod enligt miljöprövningsförordningen
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Kontaktperson  

Miljöavdelningen
Göran Jansson
010-224 13 96
goran.n.jansson@lansstyrelsen.se

Ängelholms kommun
miljönämnden

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www

205 15 Malmö Kungsgatan 13 010-224 10 00 vx 010-224 11 00 102-2847 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A

9b6ea75a-8bb4-43ca-ab60-1d68ddf32128.docx

Komplettering av beslut om överlåtelse av 
operativ tillsyn enligt miljöbalken till Ängelholms 
kommun

Beslut
Länsstyrelsen överlåter med stöd av 1 kap. 18-19 §§ miljötillsynsförordningen 
(2011:13), nedan kallad MTF, åt Miljönämnden som fått i uppdrag att fullgöra 
tillsynsuppgifter enligt miljöbalken i Ängelholms kommun att från och med dagens 
datum utöva den operativa tillsynen enligt 9 och 10 kap. miljöbalken för del av 
tillsynsområde: 

 Miljöfarlig verksamhet som omfattas av tillståndsplikt (2 kap 29 § p.1 
MTF)
Bilaga 1 till beslut den 6 oktober 2014 (dnr 504-14595-14) revideras 
genom bilaga 1 till detta beslut (nedan originalbeslutet). 

 Föroreningsskador (2 kap. 29 § p.3 MTF)
Bilaga 1 till originalbeslutet revideras genom bilaga 1 till detta beslut. 

Av bilaga 1 framgår vilka verksamheter/tillsynsobjekt som omfattas av 
Länsstyrelsens beslut om överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken. För nya 
verksamheter och verksamheter som inte återfinns i bilaga 1 är Länsstyrelsen 
tillsynsmyndighet tills annat beslutas. Övriga villkor som framgår av originalbeslutet 
omfattas även detta beslut.
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Bakgrund 
Länsstyrelsen har den 6 oktober 2014 (dnr 504-14595-14) fattat beslut om att 
överlåta viss tillsyn enligt miljöbalken till Miljönämnden i Ängelholm. 
Originalbeslutet avser tillsyns enligt 9, 10 och 11 kap miljöbalken.

Ängelholms kommun har den 6 februari 2018 hemställt att Länsstyrelsen ska 
överlåta den operativa tillsynen enligt miljöbalken för Eporoc AB, som idag bedriver 
anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet för vilken kommunen har tillsynsansvar. 
Bolaget har bland annat produktion av ytbeläggningsprodukter genom fysikalisk 
process på fastigheten Programmeraren 1. Bolaget är för närvarande föremål för 
tillståndsprövning. Kommunen hemställer att överlåtelsen ska gälla från och med 
det att bolaget tar sitt tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken i anspråk

Kommunen bedömer att miljönämnden/förvaltningen har erforderliga resurser och 
kompetens för att bedriva regelbunden operativ tillsyn över tillsynsobjektet som är 
föremål för denna hemställan.

Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen har i tidigare beslut 6 oktober 2014 (dnr 504-14595-14) överlåtit den 
operativa tillsynen över vissa mindre tillverkningsindustrier till Ängelholms kommun. 
Länsstyrelsen bedömer att Miljönämnden har erforderliga resurser och kompetens för 
att bedriva den operativa tillsynen även över Eporoc AB. Länsstyrelsen justerar genom 
bilaga 1 originalbeslutet så att överlåtelsen omfattar även Eporoc AB från och med 
bolaget tagit sitt tillstånd i anspråk.

_____________

Beslut i detta ärende har tagits av miljödirektör Annelie Johansson. I den 
slutliga handläggningen har TVL-strateg Göran Jansson och enhetschef Gerd 
Lundquist deltagit.

Annelie Johansson

Denna handling har hanterats digitalt och saknar därför underskrift.

Kopia:
Miljötillsynsenheten
Miljöprövningsenheten
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Bilaga 1 - Verksamheter som omfattas av Länsstyrelsens beslut 2014-10-06 och 2018-07-06 om överlåtelse av operativ 
tillsyn enligt miljöbalken till Miljönämnden i Ängelholms kommun

Verksamhet Dossiernr. Verksamhetskod* Kommentar Beslutsdatum/dnr
Ulriksfälts Gård (anläggningsnamn) -
Henrik Norman

1292-91-001 1.11 IED 6.6a 2014-10-06, 504-14595-2014

Tåstarps Kycklingfarm 1292-91-800 1.10-i IED 6.6a 2014-10-06, 504-14595-2014
Spannarps Säteri 1292-91-801 1.10-i IED 6.6a 2014-10-06, 504-14595-2014
Swerock AB (Rössjöholm) 1292-20-008 10.20 2014-10-06, 504-14595-2014
Mark, Väg och Bygg, MVB AB (Hillarp) 1292-20-031 10.11

FA34L (MVH2008)
P1aL (MVH2008)

2014-10-06, 504-14595-2014

Sven Andersson (Ugglarp) 1292-20-046 10.20 2014-10-06, 504-14595-2014

Skanska Asfalt och Betong AB (Össjö) 1292-20-060 10.20
10.50
FA34L (MVH2008)
P1aL (MVH2008)

2014-10-06, 504-14595-2014

Marianne's Farm AB 1292-124 15.95 2014-10-06, 504-14595-2014
AB Cernelle 1292-128 39.15 2014-10-06, 504-14595-2014
Runlack AB 1292-122 39.30

28.25
2014-10-06, 504-14595-2014
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90.391
Eporoc AB 1292-141 Kommer senare i 

tillståndsbeslutet
2018-7-06, 504 27079-2017

NSR Ängelholms Återvinningsanläggning 
(anläggningsnamn) - NORDVÄSTRA 
SKÅNES RENHÅLLNINGS AB

1292-62-002 90.50
90.100
90.171
90.30
90.80

2014-10-06, 504-14595-2014

Krematoriet i Ängelholm 
(anläggningsnamn) - Ängelholms Kyrkliga 
Samfällighet

1292-68-001 93.20 2014-10-06, 504-14595-2014

Hästkrematoriet Syd AB 1292-68-002 90.221 2014-10-06, 504-14595-2014
*Verksamhetskod enligt miljöprövningsförordningen
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Sammanträdesdatum 2019-08-22

Miljö- och tillståndsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MTN § 57                  Dnr. MTN 2019/45  

Begäran om överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har i beslut 2014-10-06 (Lst dnr 504-14595-14) kompletterat med beslut 2018-
07-06 (Lst dnr 504-27079-17) till miljö- och tillståndsnämnden överlåtit tillsyn enligt 
miljöbalken av tillståndspliktiga verksamheter. Tillsyn av vattenverksamhet på tillståndspliktiga 
eller anmälningspliktiga täkter är ej överlåten. Miljöenheten föreslår nu att nämnden hemställer 
hos Kommunfullmäktige att begära övertagande även av tillsynen av vattenverksamhet på de 
tillståndspliktiga täkter som bedriver verksamhet i kommunen.

Miljöenheten innehar tillräcklig kunskap, och uppfyller samtliga krav som ställs i 
miljötillsynsförordningen för att överta denna tillsyn. Om även vattenverksamheten på 
täkterna ligger under Miljö- och tillståndsnämndens tillsyn garanteras en heltäckande tillsyn för 
täkterna i kommunen. Inga frågor hamnar mellan de olika tillsynsmyndigheterna och det blir 
tydligare för klagande och verksamhetsutövare vem man ska vända sig till. Branschkunskapen 
inom enheten stärks vid ett större tillsynsunderlag.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2019-07-15
Bilaga med lista över berörda verksamheter
Länsstyrelsens beslut 2014-10-06 (Lst dnr 504-14595-14) om överlåtelse av tillsyn enligt 
miljöbalken
Länsstyrelsens beslut 2018-07-06 (Lst dnr 504-27079-17), komplettering av överlåtelse av 
tillsyn enligt miljöbalken
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Sammanträdesdatum 2019-08-22

Miljö- och tillståndsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden hemställer att Kommunfullmäktige med stöd av 1 kap. 18 § 
miljötillsynsförordningen (2011:13) begär att Länsstyrelsen i Skåne län till kommunen 
överlåter:

1. Tillsynen av vattenverksamhet, enligt 11 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) som är en del av 
verksamheten på de tillståndspliktig täkter där kommunen har tillsyn över den miljöfarliga 
verksamheten (4 kap. 2-3 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251)). Berörda 
verksamheter listas i bilaga till detta beslut

2. Tillsynen av vattenverksamhet som är del av verksamheten på anmälningspliktiga täkter (4 
kap. 4-5 §§ miljöprövningsförordningen)

Tillsynen ska övergå till Miljö- och tillståndsnämnden i Ängelholm senast 2021-01-01.

Om Länsstyrelsen i Skåne län inte bifaller begäran önskar Kommunfullmäktige att 
Länsstyrelsen i enlighet med 26 kap. 4 § miljöbalken överlämnar ärendet till Regeringen för 
avgörande.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige via Kommunstyrelsen
Miljöenheten
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Sammanträdesdatum 2019-10-16

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 179                  Dnr. KS 2019/65, NKIF 2019/46 

Motion från Mikael von Krassow m fl (S) om ljusshow vid nyår och 
andra arrangemang

Ärendebeskrivning
Mikael von Krassow (S) har inkommit med en motion om att Ängelholms kommun ska byta 
ut det traditionella fyrverkeriet till en mer miljövänlig lasershow, och refererar bland annat till 
Västerås, Jönköping och Borås som valt ljusspel vid sina nyårsfiranden. 

Kultur och stad har varit i kontakt med de omnämnda kommunerna för att undersöka 
kostnadsbild och andra praktiska förutsättningar för genomförandet av ljusshower. 

Nämnden för kultur, idrott och fritid har behandlat ärendet den 17 juni med beslut om att 
föreslå fullmäktige bifalla motionen och tillskjuta 400 tkr till nyårsfirandet 2021

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2 oktober 2019.
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 12 augusti 2019
Motion från Mikael von Krassow, (S) daterad den 28 januari 2019
Sammanträdesprotokoll kommunstyresen daterad den 28 januari 2019
Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterad den 2 maj 2019

Yrkanden 
Christina Hanstål (M), Eric Sahlvall (L), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD) och 
Karl-Otto Rosenqvist (MP) yrkar att motionen skall anses besvarad.

Johan Wifralius (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut om att avslå motionen.

Lars Nyander (S) yrkar bifall till motionen.

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till att anse motionen besvarad, dels bifall till att 
motionen avslås och dels bifall till motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 
beslutat anse motionen besvarad.
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Sammanträdesdatum 2019-10-16

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Omröstning begärs. Huvudförslag är att motionen ska anses besvarad. Ledamot som vill att 
yrkandet om bifall till motionen ska utgöra motförslag i huvudvoteringen röstar JA. Ledamot 
som vill att yrkandet om att avslå motionen ska utgöra motförslag i huvudvoteringen röstar 
NEJ. 

Ledamot JA NEJ Avstår
Liss Böcker (C) x
Lars Nyander (S) x
Patrik Ohlsson (SD) x
Eric Sahlvall (L) x
Linda Persson (KD) x
Åsa Larsson (S) x
Karl-Otto Rosenqvist (MP) x
Johan Wifralius (SD) x
Ola Carlsson (M) x
Fanny Krumlinde Handreck (S) x
Maija Rampe (M) x
Christina Hanstål (M) x
Robin Holmberg (M) x
SUMMA 3 3 7

Efter votering med lika röstetal avlägger ordföranden utslagsrösten och finner att yrkandet om 
att bifalla motionen utses till motförslag.

Huvudvotering verkställs där JA-röst är för att anse motionen besvarad och NEJ-röst för 
bifall till  motionen.

Ledamot JA NEJ Avstår
Liss Böcker (C) X
Lars Nyander (S) X
Patrik Ohlsson (SD) X
Eric Sahlvall (L) X
Linda Persson (KD) X
Åsa Larsson (S) X
Karl-Otto Rosenqvist (MP) X
Johan Wifralius (SD) X
Ola Carlsson (M) X
Fanny Krumlinde Handreck (S) X
Maija Rampe (M) X
Christina Hanstål (M) X
Robin Holmberg (M) x
SUMMA  8  3  2
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Sammanträdesdatum 2019-10-16

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Omröstningen faller ut med 8 JA-röster, 3 NEJ-röster som 2 som avstår från att rösta. Således 
har kommunstyrelsen beslutat bifalla yrkandet om att motionen ska anses besvarad.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad

Reservationer

Lars Nyander (S), Åsa Larsson (S) och Fanny Krumlinde Handreck (S) reserverar sig mot 
beslutet enligt följande:

”Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag och mot beslutet att avslå 
motionen. Motionen om att hitta andra sätt att fira in nyår på än med fyrverkerier är både 
modern och klok. Allt färre företag väljer att sälja fyrverkerier kring nyår. Ofta med 
motiveringen om vilka problem och skador detta orsakar för både djur och människor.
Förslaget handlar inte om att ställa in några festligheter utan om att byta ut fyrverkerierna mot 
ett annat skådespel på himlen, en ljusshow. Nämnden för kultur, idrott och fritid har redan i 
juni i år fattat beslut om att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen och tillskjuta 
medel inför nyårsfirandet 2021.

Vi socialdemokrater blir förvånade över att alliansen väljer att avslå en motion som denna. 
Särskilt eftersom samtliga partiers representanter kvällen innan dagens möte medverkat på 
naturskyddsföreningens utfrågningar gällande klimatet och vad vi som politiker gör för att 
minska påverkningarna på vår miljö. Där konstaterade alla politiker att vi måste gå från ord till 
handling och att vi snabbt ska börja ta beslut där miljön får ett större fokus. I stort och smått.
Det lät riktigt bra men höll tydligen bara till första mötet dagen efter.”

PatrikOlsson (SD) och Johan Wifralius (SD) reserverar sig mot beslutat enligt följande:

”Sverigedemokraterna yrkade avslag till motionen av flera skäl, och vill därför reservera oss
till förmån för det yrkandet. Nyårsfyrverkerier är en tradition i Sverige sedan ett antal
decennier tillbaka. Lasershower och liknande former av ljusspel vid nyår är det inte. Ett skäl 
som ofta nämns för att anordna kommunalt nyårsfyrverkeri är att få kommuninvånare att titta 
på dessa istället för att köpa egna fyrverkerier. Överger kommunen nyårsfyrverkerierna så 
kommer ett okänt, men högst troligt märkbart, antal invånare i främst centrum att köpa egna 
nyårsraketer. Förutom större miljöpåverkan så riskerar vi då även fler personskador och ett 
ökat smällande. Det är känt att djur kan bli skrämda av nyårsfyrverkerier, och i princip enbart 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-10-16

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

av ljudet. Kommunalt anordnat fyrverkeri sker under ett mycket begränsat tidsspann och har 
fokus på ljus och inte på ljud. De är således en mycket liten del av det totala problemet. 

Vi vet att fyrverkerier med ljusspel/lasershow vore dyrare initialt. Hur kostnadsbilden kommer 
se ut därefter är inte klarlagt, men ljusspel/lasershow kommer även framledes att kosta pengar. 
Bl.a gäller det i form av hög energiförbrukning och underhåll av utrustning, vilket är kostnader 
vi inte har med fyrverkerier. 

Vi förutsätter från Sverigedemokraternas sida att kommunen liksom i all annan hantering 
följer teknikens utveckling och tar miljömässiga hänsyn. I dag finns nyårsraketer som är både 
tystare och mer miljövänliga än förr, och vi har kommuner (t.ex Sölvesborg) som redan gått ut 
med att de fr.o.m i år kommer satsa på tysta fyrverkerier. Vi ser inga problem med att 
Ängelholms kommun också går i den riktningen.”

_____

Beslutet expedieras till:
Motionären
Nämnden för kultur, idrott och fritid
Kultur- och stad, Maria Birgander, Susann Toft



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-10-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KSAU § 123                  Dnr. KS 2019/65 NKIF 2019/46 

Motion från Mikael von Krassow m fl (S) om ljusshow vid nyår och 
andra arrangemang

Ärendebeskrivning
Mikael von Krassow (S) har inkommit med en motion om att Ängelholms kommun ska byta 
ut det traditionella fyrverkeriet till en mer miljövänlig lasershow, och refererar bland annat till 
Västerås, Jönköping och Borås som valt ljusspel vid sina nyårsfiranden. 

Kultur och stad har varit i kontakt med de omnämnda kommunerna för att undersöka 
kostnadsbild och andra praktiska förutsättningar för genomförandet av ljusshower. 

Nämnden för kultur, idrott och fritid har behandlat ärendet den 17 juni med beslut om att 
föreslå fullmäktige bifalla motionen och tillskjuta 400 tkr till nyårsfirandet 2021

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 12 augusti 2019
Motion från Mikael von Krassow, (S) daterad den 28 januari 2019
Sammanträdesprotokoll kommunstyresen daterad den 28 januari 2019
Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterad den 2 maj 2019

Yrkanden 
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från följande: Ola Carlsson (M),
Patrik Ohlsson (SD) och Linda Persson (KD).

Bifall till motionen från Lars Nyander (S).

Patrik Ohlsson (SD) hemställer också om att få lov att lämna en protokollsanteckning vilket 
medges.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-10-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de två framlagda yrkandena och finner att yrkandet om 
bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet bifallits. Omröstning begärs. Följande 
omröstningsordning godkänns:

Ledamot som vill bifalla förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet röstar JA;
Ledamot som vill bifalla motionen röstar NEJ.

Omröstningen faller ut med 4 JA-röster och 1 NEJ-röst enligt följande:

JA-röster: Liss Böcker (C), Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD) och Ola Carlsson (M).

NEJ-röst från Lars Nyander (S).
 
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att avslå motionen då ökad kostnad för ljusshow ej ryms inom befintlig budget

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Lars Nyander (S). Skriftlig reservation enligt följande:

”Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag och mot beslutet att avslå 
motionen. Motionen om att hitta andra sätt att fira in nyår på än med fyrverkerier är både 
modern och klok. Allt färre företag väljer att sälja fyrverkerier kring nyår. Ofta med 
motiveringen om vilka problem och skador detta orsakar för både djur och människor.
Förslaget handlar inte om att ställa in några festligheter utan om att byta ut fyrverkerierna mot 
ett annat skådespel på himlen, en ljusshow. Nämnden för kultur, idrott och fritid har redan i 
juni i år fattat beslut om att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen och tillskjuta 
medel inför nyårsfirandet 2021.

Vi socialdemokrater blir förvånade över att alliansen väljer att avslå en motion som denna. 
Särskilt eftersom samtliga partiers representanter kvällen innan dagens möte medverkat på 
naturskyddsföreningens utfrågningar gällande klimatet och vad vi som politiker gör för att 
minska påverkningarna på vår miljö. Där konstaterade alla politiker att vi måste gå från ord till 
handling och att vi snabbt ska börja ta beslut där miljön får ett större fokus. I stort och smått.
Det lät riktigt bra men höll tydligen bara till första mötet dagen efter.
Den socialdemokratiska gruppen genom Lars Nyander.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-10-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckning
Patrik Ohlsson (SD) lämnar in protokollsanteckning enligt följande:

”Sverigedemokraterna yrkade avslag till motionen av flera skäl. Nyårsfyrverkerier är en 
tradition i Sverige sedan ett antal decennier tillbaka. Lasershower och liknande former av 
ljusspel vid nyår är det inte. Ett skäl som ofta nämns för att anordna kommunalt 
nyårsfyrverkeri är att få kommuninvånare att titta på dessa istället för att köpa egna
fyrverkerier. Överger kommunen nyårsfyrverkerierna så kommer ett okänt, men högst troligt 
märkbart, antal invånare i främst centrum att köpa egna nyårsraketer. Förutom större 
miljöpåverkan så riskerar vi då även fler personskador och ett ökat smällande.
Det är känt att djur kan bli skrämda av nyårsfyrverkerier, och i princip enbart av ljudet.
Kommunalt anordnat fyrverkeri sker under ett mycket begränsat tidsspann och har fokus
på ljus och inte på ljud. De är således en mycket liten del av det totala problemet.
Vi vet att fyrverkerier med ljusspel/lasershow vore dyrare initialt. Hur kostnadsbilden
kommer se ut därefter är inte klarlagt, men ljusspel/lasershow kommer även framledes att
kosta pengar. Bl.a gäller det i form av hög energiförbrukning och underhåll av utrustning,
vilket är kostnader vi inte har med fyrverkerier.

Vi förutsätter från Sverigedemokraternas sida att kommunen liksom i all annan hantering
följer teknikens utveckling och tar miljömässiga hänsyn. I dag finns nyårsraketer som är
både tystare och mer miljövänliga än förr, och vi har kommuner (t.ex Sölvesborg) som
redan gått ut med att de fr.o.m i år kommer satsa på tysta fyrverkerier. Vi rekommenderar
att Ängelholms kommun också går i den riktningen”
_____

Beslutet expedieras till:
Motionären
Nämnden för kultur, idrott och fritid
Kultur- och stad, Maria Birgander, Susann Toft
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 Enhetschef Nämndkansliet 
 Mats Ulfwinger
 0431-87 000
 Mats.Ulfwinger@engelholm.se Kommunstyrelsen

 

Svar på motion om ljusshow vid nyår och andra arrangemang

Ärendebeskrivning
Mikael von Krassow (S) har inkommit med en motion om att Ängelholms kommun ska byta 
ut det traditionella fyrverkeriet till en mer miljövänlig lasershow, och refererar bland annat till 
Västerås, Jönköping och Borås som valt ljusspel vid sina nyårsfiranden. 

Kultur och stad har varit i kontakt med de omnämnda kommunerna för att undersöka 
kostnadsbild och andra praktiska förutsättningar för genomförandet av ljusshower. 

Nämnden för kultur, idrott och fritid har behandlat ärendet den 17 juni med beslut om att 
föreslå fullmäktige bifalla motionen och tillskjuta 400 tkr till nyårsfirandet 2021

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 12 augusti 2019
Motion från Mikael von Krassow, (S) daterad den 28 januari 2019
Sammanträdesprotokoll kommunstyresen daterad den 28 januari 2019
Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterad den 2 maj 2019

Utredning
I ärendet har kultur- och stad gjort en utredning av förutsättningarna för ljusshow vid 
arrangemang enligt nedan. 

Synpunkter från allmänheten mot att använda fyrverkeri har ökat. Traditionella fyrverkerier är 
förknippade med en negativ miljöpåverkan. Även om det har skett en utveckling på senare år 
kan fyrverkeripjäser fortfarande innehålla tungmetaller som bly, kvicksilver och kadmium. 
Dessa giftiga ämnen sprids i mark och vatten. Även plast och annat skräp från pjäserna 
hamnar ofta i naturen. När det gäller djurliv är det framför allt däggdjur och fåglar som 
påverkas, då de blir stressade och kan få panik av smällarna. Genom att ersätta traditionella 
fyrverkerier med laser kan mycket av detta undvikas
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I utredningen konstateras att slopa traditionella fyrverkerier och att gå över till ljusshow 
innebär en väsentligt ökad kostnad som inte ryms inom driftsbudgeten.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen då ökad kostnad för ljusshow ej ryms inom befintlig budget

_____

Lilian Eriksson Mats Ulfwinger
Kommundirektör Enhetschef nämndkansliet

Beslutet expedieras till:
Motionären
Nämnden för kultur, idrott och fritid
Kultur- och stad, Maria Birgander, Susann Toft
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ÄNGELHOLMs KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2019 -01- Z B 

Motion - Ljusshow vid nyår och andra arrangemang 

Många kommuner i Sverige har bytt ut kommunalt arrangerade fyrverkerier till 
ljusshower vid nyår och andra arrangemang. Orsaken är hänsynstagande till djuren 
och miljön. 
Många djur blir skrämda av de höga ljuden från fyrverkerierna och orsakar dem 
stort lidande. 
Fyrverkerier sprider ut många kemikalier och partiklar som är skadliga för miljön. 
Några exempel på orter som bytt ut sina fyrverkerier är Jönköping som arrangerar 
lasershow istället, Borås har ljusshow och Västerås arrangerar laser- och eldshow. 

Därför yrkar vi Socialdemokrater: 
att Ängelholms kommun arrangerar ljusshow istället för fyrverkeri vid nyår 
och andra arrangemang. 

Ängelholm den 28 januari 2019 

a 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-01-28

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 13                  Dnr   KS 2019/65

Motion från Mikael von Krassow m fl (S) om ljusshow vid nyår och 
andra arrangemang

Ärendebeskrivning
Mikael von Krassow m.fl. (S) föreslår att Ängelholms kommun arrangerar ljusshow istället för 
fyrverkeri vid nyår och andra arrangemang. 

Beslutsunderlag
Motion från Mikael von Krassow m.fl. (S), inkommen den 28 januari 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen. 

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-06-17

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

Just. sign. Utdragsbestyrkande

NKIF § 56                  Dnr   NKIF 2019/46  

Motion från Mikael von Krassow m fl (S) om ljusshow vid nyår och 
andra arrangemang

Ärendebeskrivning
Mikael von Krassow (S) har inkommit med en motion om att Ängelholms kommun ska byta 
ut det traditionella fyrverkeriet till en mer miljövänlig lasershow, och refererar bland annat till 
Västerås, Jönköping och Borås som valt ljusspel vid sina nyårsfiranden. 

Kultur och stad har varit i kontakt med de omnämnda kommunerna för att undersöka 
kostnadsbild och andra praktiska förutsättningar för genomförandet av ljusshower. 

Beslutsunderlag
Motion från Mikael von Krassow, (S) daterad den 28 januari 2019
Sammanträdesprotokoll kommunstyresen daterad den 28 januari 2019
Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterad den 2 maj 2019

Yrkanden 
Bifall till förslaget till beslut i tjänstutlåtandet från: Karin Bergström (S), Lars Rask (KD), 
Ulf Mattsson (C), Eric Sahlvall (L) och Johnny Hagman.

Avslag på motionen från Dorthe Sjöholm (SD).

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de två framlagda yrkandena och finner att yrkandet om 
bifall till förslaget till beslut i tjänstutlåtandet bifallits.

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att bifalla motionen

att tillskjuta 400 tkr till 2021 för att ersätta traditionella fyrverkerier med ljusspel eller 
lasershow



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-06-17

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Reservation
Dorthe Sjöholm (SD) reserverar sig mot beslutet och inlämnar skriftlig reservation enligt 
följande:

Sverigedemokraterna yrkade avslag ti ll motionen av några skäl.
Nyårsfyrverkerier är en tradition i Sverige sedan ett antal decennier tillbaka. Lasershower och liknande former 
av ljusspel vid nyår är det inte. Ett skäl som ofta nämns för att anordna kommunalt nyårsfyrverkeri är att få
kommuninvånare att titta på dessa istället för att köpa egna fyrverkerier. överger kommunen 
nyårsfyrverkerierna så kommer ett okänt, men högst troligt märkbart, antal invånare i främst
centrum att köpa egna nyårsraketer. Förutom större miljöpåverkan så riskerar vi då även
fler personskador och ett ökat smällande.

Det är känt att djur kan bli skrämda av nyårsfyrverkerier, och i princip enbart av ljudet. Kommunalt 
anordnat fyrverkeri sker under ett mycket begränsat tidsspann och har fokus på ljus och inte på ljud. De är 
således en mycket liten del av det totala problemet. Att ersätta fyrverkerier med ljusspel/lasershow blir dyrare 
åtminstone in itialt. Hur kostnadsbilden kommer se ut därefter verkar oklart, men ljusspel/laseshow kommer 
även framledes att kosta pengar, icke minst i form av hög energiförbrukning och underhåll av
utrustning
_____

Beslutet expedieras till:
Förslagsställaren
Verksamheten kultur och stad 
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enhetschef allmänkultur
Susann Toft
0431-870 00
susann.toft@engelholm.se Nämnden för kultur, idrott och fritid

 

Svar på motion om ljusshow vid nyår och andra evenemang

Ärendebeskrivning
Mikael von Krassow (S) har inkommit med en motion om att Ängelholms kommun ska byta 
ut det traditionella fyrverkeriet till en mer miljövänlig lasershow, och refererar bland annat till 
Västerås, Jönköping och Borås som valt ljusspel vid sina nyårsfiranden. 

Kultur och stad har varit i kontakt med de omnämnda kommunerna för att undersöka 
kostnadsbild och andra praktiska förutsättningar för genomförandet av ljusshower. 

Beslutsunderlag 
Motion från Mikael von Krassow, (S) daterad den 28 januari 2019
Sammanträdesprotokoll kommunstyresen daterad den 28 januari 2019
Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterad den 2 maj 2019

Utredning
Synpunkter från allmänheten mot att använda fyrverkeri har ökat. Traditionella fyrverkerier är 
förknippade med en negativ miljöpåverkan. Även om det har skett en utveckling på senare år 
kan fyrverkeripjäser fortfarande innehålla tungmetaller som bly, kvicksilver och kadmium. 
Dessa giftiga ämnen sprids i mark och vatten. Även plast och annat skräp från pjäserna 
hamnar ofta i naturen. När det gäller djurliv är det framför allt däggdjur och fåglar som 
påverkas, då de blir stressade och kan få panik av smällarna. Genom att ersätta traditionella 
fyrverkerier med laser kan mycket av detta undvikas. Förslagsställaren ger exempel på 
kommuner som Västerås, Jönköping och Borås som gått över till i lasershower. För att få en 
tydligare bild gällande genomförande och kostnader har dessa städer kontaktats av Kultur och 
stad.

Västerås
Västerås Marknad & Näringsliv AB arrangerar nyårsfirande på Fiskartorget i centrala Västerås. 
Evenemanget består av en 20 meter hög eldpelare, fyrverkerier med ”tysta” pjäser och en 
lasershow som är ackompanjerad av musik för ändamålet.  Lasershowen, som projiceras på 
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Rådhuset, behöver dimma eller rök för att synas och därför används rökmaskiner. 
Evenemanget skräddarsys av en projektledare inom branschen. Kostnad 500 tkr.

Jönköping
I Jönköping finns en projektledare som administrerar inköp av teknik för genomförandet. 
Kommunen har en budget på 200 tkr, dessutom söker projektledaren sponsormedel som ska 
delfinansiera lön och omkostnader för ljusspelet.

Borås
I Borås är det Borås Energi och miljö som ansvarar för det offentliga nyårsfirandet som utgörs 
av ett ljusspel på en ackumulatortank. I uppdraget att bygga anläggningen, som stod klar 2009, 
ingick även att 5 000 LED-lampor skulle placeras på den 70 meter höga tanken. Därefter har 
ljusdesigners programerat olika ljusspel, exempelvis visas ett ljusspel per årstid. 

På nyårsafton projiceras en film med riktiga fyrverkeriet på tanken, samtidigt som de 5 000 
lamporna förstärker känslan av ett levande fyrverkeri. Någon uppgift på vad de 5 000 LED-
lamporna kostade finns inte då ljussättningen ingår i uppdraget att bygga tanken, som totalt 
kostade 100 mkr. 
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Förslag
Om Ängelholms kommun ersätter traditionella fyrverkerier med ljusspel, eller lasershower, 
behålls upplevelsen av något spektakulärt vid exempelvis nyårsfirande, men även vid 
exempelvis Ljusfesten. Referenskommunerna Västerås, Jönköping och Borås har alla tre vitt 
skilda sätt att använda ljus och laser. I Västerås kombineras riktig eld och tysta fyrverkerier 
med en lasershow som projiceras på Rådhuset som ligger i centrala Västerås. I Jönköping finns 
en projektledare som administrerar inköp av teknik för genomförandet. Borås har gjort en 
investering på en befintlig byggnad i ett centralt läge. Den initiala kostnaden var hög medan 
kostnaden för varje visning är låg.

Skulle Ängelholms kyrka kunna vara den byggnad som en lasershow skulle kunna projiceras 
på? Kan befintlig ljussättning på Tullportsbron vara platsen för ett ljusspel, och som med 
förstärkta element som exempelvis eldpelare kan ge en spektakulär upplevelse? Förslaget om 
ljusspel eller lasershow istället för fyrverkerier är intressant ur ett miljömässigt perspektiv men 
är även ekonomiskt hållbart över tid då en initial investering på sikt sänker driftkostnaden. 
Men för att skapa en upplevelse, som på något sätt kan liknas vid ett fyrverkeri, krävs en större 
budget än de 100 tkr som finns i dag för nyårsafton. 

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

att bifalla motionen

att tillskjuta 400 tkr till 2021 för att ersätta traditionella fyrverkerier med ljusspel eller 
lasershow

_____

Maria Birgander Susann Toft
Verksamhetschef Enhetschef kultur

Beslutet expedieras till:
Förslagsställaren
Verksamheten kultur och stad 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-09-30

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 174                  Dnr   KS 2019/418  

Entledigande av Kjell-Arne Nilsson (S) från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige och ledamot i nämnden för kultur, idrott och 
fritid samt val av ny ledamot i nämnden för kultur, idrott och 
fritid

Ärendebeskrivning
Kjell-Arne Nilsson har anhållit om entledigande från uppdragen som ersättare i 
kommunfullmäktige och ledamot i nämnden för kultur, idrott och fritid. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Kjell-Arne Nilsson (S), inkommen 2 september 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Kjell-Arne Nilsson (S) från ovan nämnda uppdrag,

att hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning för ny ersättare i kommunfullmäktige,

att till ny ledamot i nämnden för kultur, idrott och fritid utse Anton Nyroos (S), samt

att lämna uppdraget som ersättare i nämnden för kultur, idrott och fritid vakant tillsvidare.

_____

Beslutet expedieras till:
Kjell-Arne Nilsson
Anton Nyroos
Länsstyrelsen
Nämnden för kultur, idrott och fritid
Nämndsekreterare/FMS
HR Servicecenter



Avsägelse 

Jag säger härmed upp alla mina uppdrag i Ängelholms kommun. 

~J~ r )k_ ~k-1./ 
Kjell-Arne Nilsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-09-30

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 175                  Dnr   KS 2019/406  

Entledigande samt val av ny lekmannarevior efter Tommy Lindh (S) 
i Jöns Hansson i Heagårdens stiftelse

Ärendebeskrivning
Tommy Lindh har anhållit om entledigande från uppdraget som lekmannarevisor i 
Jöns Hansson i Heagårdens stiftelse. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Tommy Lindh (S), inkommen den 12 augusti 2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Tommy Lindh ovan nämnda uppdrag, 

att lämna uppdraget som lekmannarevisor i Jöns Hansson i Heagården vakant tillsvidare. 

_____

Beslutet expedieras till:
Tommy Lindh 
Jöns Hansson i Heagårdens stiftelse
Nämndsekreterare/ FMS
HR Servicecenter



Till Ängelholms kommun 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2019 -08- 1 2 

Dnr ............................... . 

Härmed säger jag med omedelbar verkan upp mitt uppdrag som 

lekmannarevisor i Jöns Hansson i Heagårds stiftelse 

 

 

 

 



ÄNGELHOLMS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2019 -10- o 2 

Dnr. .. ... ...... ........ ... ........ . 

Till: Elisabeth Kullenberg 

Munka Ljungby 20191001 

Ordförande för Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun 

Hej! 

Jag ansöker härmed om att snarast få bli entledigad som ledamot för EngelholmsPartiet i 

Kommunfullmäktige. 

Jag tackar för denna tid, önskar Er lycka till och hoppas ansökan kan hanteras godvilligt. 

Anders Bengtsson 

 

 



 

Ärendenummer: 2019KT75588
Utskri sdatum: 2019‐09‐05

Ärenderubrik 

Namnförslag

Kundinfo

Förnamn: 
E ernamn: 
Personnummer: 
Gatuadress: 
Postnr: Ort: 
Hemtelefon: 
Mobiltelefon: 
E‐post:

~ Ängelholms 
f.;.1 kommun 



torsdag 20190905 10:51
Inkommande mail

Till: info@engelholm.se; 
Från: 
Skickat: 20190905:10:51

Namnförslag
Ängelholmsförslag! 

Skeldervikens Byalag önskar att kommunen namnger den lilla gångväg som går från
slutet av Svanvägen ned mot Bjärevägen till ”Farmors backe”. Bakgrunden är följande:
”Farmor” hette Bina och bodde i ett hus beläget vid nuvarande Bjärevägen 4. Hon var
hustru till dåvarande vakten vid järnvägsbron. Deras efternamn var först Svensson, men
p.g.a. mannens yrke bytte de efternamn till Broman! De kom till Skälderviken år 1893.
Skeldervikens Byalag har foto på farfar Broman, stående framför sitt hus på
Blärevägen, nedanför ”Farmors Backe”. 

Med vänlig hälsning 
Toiny Böös, ordf. i Skeldervikens Byalag.



Ja

Medborgarförslag

Ärendenummer 190901-MEF-XS35

Inskickat 2019-09-01 15:27

Dina uppgifter

Förnamn lars

Efternamn sumner

Adress

Postnummer

Ort

E-post

Telefon

Förslag

Rubrik på förslaget Ny parkering till Hembygdsparken

Förslag och motivering

Trottoaren på Danielslundsgatans norra sida, mellan
Lergöksgatan och Violgatan, kan med fördel göras om till
parkeringsplatser.

Motivering: 

Bristen på parkeringsplatser för bilar är uppenbar under
många evenemang i parken.
Gångbanan på denna sträcka är väldigt lite frekventerad,
samtidigt som gång- och cykelbana finns på södra sidan
av gatan.

Övergångsställe finns redan.

Intyg

Postadress Östra vägen 2 262 80 Ängelholm
Epost info@engelholm.se Webb www.engelholm.se Sida 1 av 1  

ÄNGELHOLMs 
"-----"""-KOMMUN 

mailto:info@engelholm.se
www.engelholm.se


Länsstyrelsen 
Skåne 

ÄNGELHOLMs KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2019 -10- l"1 

Dnr .................. . ············· 
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

BESLUT 
2019-10-10 

Dnr: 201-30905-19 

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
10 oktober 2019 till och med den 14 oktober 2022. 

Kommun: Ängelholm 
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Ny ersättare: Eva-Lena Lindell 
Avgången ersättare: Kjell-Arne Nilsson 

1/1 

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen. 
se/ dataskydd. 

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk(*) i följande sammanställning. 

Ängelholm 

Ledamot 

Lars Nyander 
Asa Larsson 
Mikael von Krassow 
Emma Y ngvesson 
Magnus Jonsson 
Pia Radil 
Lars Carlsson 
Susanne Jönsson 
Arne J önsson 
BrittMarie Hansson 
Lars-Olle Tuvesson 
Karin Bergström 

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Ersättare 

l. Ale Holm 
2. Fanny Krumlinde Handreck 
3. Tommy Jönsson 
4. Anne Viljevik 
5. Roy Ekstrand 
6. Eva-Lena Lindell* 

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. 

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, 205 15 MALMÖ inom 
tio dagar efter dagen för detta beslut. 



RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
SKÅNE NORDVÄST 

Revisorerna 2019-10-10 

Direktionen, 
Kommunfullmäktige i 
Helsingborg, Bjuv 
Ängelholm och Örkelljunga 

Utlåtande avseende delårsrapport 2019 
Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som di
rektionen beslutat om i årsbudgeten och tl erårsplanen. Förbundets revisorer har översiktligt 
granskat Räddningstjänstförbundet Skåne Nordvästs delårsrapport per den 31 augusti 2019. 
En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på 
detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats 
av PwC. Revisorerna bedömer att: 

• 

• 

• 

• 

I vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som 
tyder på att direktionens delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav och god 
redovisningssed i övrigt. 

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 
2019 (O tkr) men det finns ej återställda underskott från tidigare år. 
Det prognostiserade resultatet uppgår till O tkr vilket är 250 tkr lägre än budgeterat. 

Vi bedömer att prognostiserade resultat inte är forenligt med det finansiella mål 
som direktionen fastställt i budget 2019. 

Då uppföljning av samtliga verksamhetsmål inte sker vid delårsrapporten samt att 
uppföljningen avser resultat på tertialnivå och inte helårsprognos kan vi inte uttala 
oss om det prognostisera utfallet för helåret är förenligt med direktionens fast-
s ·· a mål i budget 2 · 

en Harnrnarstedt 
Av Örkelljunga kon1IDun 
utsedd förtroendevald revisor 

Ben ävström 
A v Ängelholms kommun 
utsedd förtroendevald revisor 

Av Bjuvs kommun 
utsedd förtroendevald revisor 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat 

förbundets delårsrapport för perioden 2019-01-01 – 2019-08-31. Uppdraget ingår som 

en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för 

sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed samt om det prognostiserade resultatet är förenligt med de mål som 

direktionen fastställt.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande 

revisionella bedömning: 

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav 

och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet 

kommer att uppfyllas för år 2019 (0 tkr) men det finns ej återställda underskott från 

tidigare år. 

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen 

för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 

uppnås? 

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet inte är förenligt med förbundets finansiella 

mål. Vi ser också ett behov av att framåt tydliggöra vad det finansiella målet är i 

budgeten. 

Då uppföljning av samtliga verksamhetsmål inte sker vid delårsrapporten samt att 

uppföljningen avser resultat på tertialnivå och inte helårsprognos kan vi inte uttala oss 

om det prognostiserade utfallet för helåret är förenligt med direktionens fastställda mål i 

budget 2019.  
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Inledning 
Bakgrund 

Direktionen ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med direktionens 

behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i 

delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna 

ska lämna till direktionen. 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 

räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av 

förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och 

årsredovisning.  

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken 

skall biläggas delårsrapporten i samband med direktionens behandling av densamma.  

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

● Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionens fastställda mål för 

god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 

uppnås? 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R17, Delårsrapport 

● Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning 

● Direktionens anvisningar avseende delårsrapport 

 

Avgränsning och metod 

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

● Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2019-08-31, 

● Förvaltningsberättelsens innehåll, 
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● Hur förbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med 

målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål). 

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av 

Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk 

granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens 

upprättande. 

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för 

att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. 

Granskningen är översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till 

den information som ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här 

framförda felaktigheter kan förekomma. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning 

jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god 

revisionssed i övrigt har. 

Direktionen fastställde delårsrapporten 2019-09-19. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och förbundsdirektör. 
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Iakttagelser och bedömningar 
 
Lagens krav och god redovisningssed 
Iakttagelser 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för 

perioden uppgår till 84 tkr. Direktionen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid. 

Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgift om händelser av väsentlig betydelse som 

inträffat under eller efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten upprättats.  

Upplysningar om förbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet 

utifrån god ekonomisk hushållning beskrivs. 

En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för 

den löpande verksamheten görs. Det prognostiserade resultatet uppgår till 0 tkr vilket är 

250 tkr sämre än budgeterat. 

En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas. I och med 

årets prognostiserade resultat förväntas förbundet ej att återställa tidigare års 

underskott.  

Finansiella rapporter  

Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning samt de noter som krävs enligt 

RKR:s rekommendation R17. Räkenskaperna omfattar periodens utfall samt 

jämförelsetal i enlighet med rekommendationen. 

En samlad, översiktlig beskrivning av förbundets drift- och investeringsverksamhet finns 

i delårsrapporten. 

Justeringar har inte gjorts av ingående balanser till följd av övergången till Lag om 

kommunal bokföring och redovisning då inga förändrade redovisningsprinciper har 

identifierats.  

Vid granskning av periodens resultat- och balansräkning för förbundet har några 

väsentliga avvikelser ej noterats.  

Noter 

Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges som ett eget avsnitt i delårsrapporten. 

Förbundet följer LKBR, detta har inte genererat några förändringar i 

redovisningsprinciper.  

Bedömning 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav 

och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet 

kommer att uppfyllas för år 2019 (0 tkr) men det finns ej återställda underskott från 
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tidigare år. 

 

God ekonomisk hushållning 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning mot direktionens finansiella mål som 

fastställts i budget 2019. 

Direktionens budget uppgår till ett budgeterat resultat på 250 tkr på årsbasis och det är 

detta finansiella mål som har antagits. Delårsrapportens prognos för helåret uppgår till 0 

tkr vilket innebär att det ekonomiska målet inte uppnås.  

Nedan framgår förbundets mål i förhållande till resultat:  

 
 

Mål för verksamheten 

I delårsrapporten görs en uppföljning av de mål som direktivet fastställt för 

verksamheten. Uppföljningen omfattar de mål som enligt budgeten följs upp per tertial. 

Det görs ingen prognos för måluppfyllelsen på helåret. 

Nedan framgår bedömningen i delårsrapporten: 

Verksamhetsmål förhindra och förebygga olycka 

 

Verksamhetsmål beredskap och räddningsinsats 
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Verksamhetsmål stödverksamhet 

 

Bedömning 

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet inte är förenligt med förbundets finansiella 

mål. Vi ser också ett behov av att framåt tydliggöra vad det finansiella målet är i 

budgeten. 

Då uppföljning av samtliga verksamhetsmål inte sker vid delårsrapporten samt att 

uppföljningen avser resultat på tertialnivå och inte helårsprognos kan vi inte uttala oss 

om det prognostiserade utfallet för helåret är förenligt med direktionens fastställda mål i 

budget 2019.  
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Bedömningar utifrån 
kontrollmål 
 

Revisionsfråga Kommentar  

Har delårsrapporten 
upprättats enligt 
lagens krav och god 
redovisningssed? 

Uppfyllt 

 
 

 

Är resultaten i 
delårsrapporten 
förenliga med de av 
fullmäktige fastställda 
målen för god 
ekonomisk 
hushållning, d.v.s. 
finns förutsättningar 
att målen kommer att 
uppnås? 

Ej uppfyllt 
 

 

 

 

 

 

 

2019-10-10 
 
 
 
 

  

Lena Salomon 
Uppdragsledare 

 Mattias Johansson 
Projektledare 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av revisionen i Räddningstjänsten Skåne Nordväst enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
projektplan från augusti. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig 
på hela eller delar av denna rapport.  
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Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) startade sin verksamhet den 1 januari 2015 och består 

idag av fyra medlemskommuner som täcker en yta av ca 1200 kvadratkilometer. Organisationen 

består av 4 heltidsstationer, 6 deltidsstationer, 3 räddningsvärn en larm- & ledningscentral, 

förebyggandeverksamhet, administrativt stöd, samt service och ledning. Organisationen har totalt 

ca: 295 medarbetare med hel och deltidsanställda. Den politiska målsättningen är att få en effektiv 

organisation där resurserna användas för att arbeta förebyggande och upprätthålla en god 

utryckningsberedskap. 

Vision för Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) är att skapa en räddningstjänst i Nordvästra 

Skåne för elva kommuner som skulle kunna möta framtiden. Efter några års verksamhet har fyra 

kommuner hittills valt att gå med i förbundet . RSNV står inför utmaningen att optimera, 

effektivisera och bedriva en framtidsinriktad verksamhet med nuvarande storlek men med fortsatt 

ambition att fler medlemskommuner ska ansluta sig. Förändringarna sker snabbt i samhället och 

därför är det viktigt att redan i dagsläget anpassa organisationen efter framtidens villkor. 

Framförallt är en effektiv verksamhet, en ekonomi i balans och anpassning av verksamheten en 

prioriterad fråga. 

Medlemsavgiften från medlemskommunerna har från 2017 till 2019 inneburit en ökning på 1,5 % 

årligen. Mellan 2018 och 2019 är ökningen större men det beror på att Bjuvs kommun blev ny 

medlem. 

Medlemsavgift helår (tkr) 

Medlemsavgift tom aug 

2017 2018 2019 

156 414 158 435 169 225 

104 080 l 05 690 111 876 

Årets första åtta månader är nu avslutade och verksamheten har rullat på bra. Fokus är det 

förändringsarbete som nu pågår. RSNV ska fram till 2022 spara minst fem miljoner kronor och 

det påverkar naturligtvis organisationen i hög grad. 

RSNV är nu inne på sitt femte verksamhetsår och är från årsskiftet fyra medlemskommuner då 

Bjuvs kommun gick med. Utöver normal förvaltning har år 2019 hittills inneburit en mängd 

aktiviteter där några kan nämnas enligt följande. 

RSNV har stora utmaningar att hantera framåt. Det viktigaste nu är att få en budget i balans så att 

organisationen har rörelseutrymme för hastigt uppkomna kostnader men också att förbundet kan 

utveckla verksamheten. Detta innebär att RSNV måste vidta kraftfulla åtgärder för att 
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åstadkomma detta. Arbetet är indelat i två processer där fas ett innebär en ny operativ ambition 

och ett nytt handlingsprogram som ska börja gälla från 2020 och framåt. Del två som pågår 

parallellt innebär organisationsjustering och minskning av fem tjänster. När arbetet är klart har 

RSNV rationaliserat och effektiviserat minst 15 dagtidstjänster sedan starten av förbundet. 

Under våren tecknades avtal med Helsingborgs stad om att RSNV ska sköta driften av 

havslivräddarorganisationen på badstränderna i Helsingborg. Verksamheten har rullat på bra och vi 

har fått positiv feedback från livräddarna vilket vi är mycket glada för. Ambitionen är att vi från 

nästa sommar också ska hantera Ängelholms badstränder. Verksamheten bedöms ge flera 

pluseffekter för organisationen men också för medborgare och besökare på badstränderna. 

På initativ av RSNV har flera möten genomförts under året med Länsstyrelsen för att diskutera 

problemen med olyckorna på E6:an. Berörda aktörer för att hantera denna problematik är 

Länsstyrelsen, Polisen, Trafikverket, Räddningstjänsterna och kommunerna. En handlingsplan, med 

berörda aktörer, är nu framtagen med en mängd åtgärder för att komma vidare. Planen ska följ as 

upp kontinuerligt och förhoppningsvis förbättra situationen för trafikanterna och 

blåljusorganisationerna som befinner sig på E6:an. 

Vad gäller problematiken med den stora mängden sjötrafik på Öresund har RSNV vid flera 

tillfällen tagits upp frågan med ansvariga myndigheter. En påminnelse har skickats till 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om stöd till räddningstjänsten gällande 

nödhamn för fartyg som har brand ombord. Tyvärr har vi inte fått svar men RSNV och 

Räddningstjänsten Storgöteborg fortsätter att ligga på. En planering pågår för att genomföra en 

konferens som har arbetsnamnet "Mayday- Mayday". Syftet är att lyfta fram problematiken med 

större fartyg i sjönöd, som har brand ombord eller har drabbats av ett större sjukdomsutbrott. 

Konferensen ska genomföras nästa år och att berörda myndigheter bjuds in för att delta. Det som 

också är mycket positivt är det initiativ som tagits från RSNV gällande fördjupad samverkan 

mellan Kustbevakningen (KBV), RSNV och flera räddningstjänster här på västkusten gällande 

avancerad räddningsdykning. I bästa samverkansanda deltar också Sjöräddningen som en viktig 

pusselbit för att logistiken ska fungera. Arbetet går ut på att vi i samverkan ska ha en samlad 

förmåga att utföra räddningsdykning och livräddning vid större fartygsolyckor. Samarbetet följs 

kontinuerligt av övriga delar inom KBV och andra räddningstjänster i landet vilket är ett mycket 

gott betyg. 

Ett nytt avtal är tecknat mellan SOS Alarm AB och RSNV om att utveckla larm-ledningscentralen 

i Bårslöv till en modern Trygghetscentral (TC) för Nordvästra Skåne. Centralen har uppgraderats 

till den senaste tekniken för kommunikation, bevakning och kameraövervakning och ska under 

hösten klassas som en fullvärdig bevakningscentraL Centralen sköter larm och ledning av 

räddningstjänsten inom hela Nordvästra Skåne (ej B åstad) samt säkerhet- och jourtjänster åt 



 
 

 

 

  

Helsingborgs stad, men ambitionen är att fler kommuner ska ansluta sig till trygghetstjänsterna. 

Att samla alla larm, jourer, övervakning mm till en teknikplattform är ett sätt att få en bra 

lägesbild samt ett optimalt resursutnyttjande av samhällets resurser vid vardagshändelser, olyckor 

och kriser i kommunerna. Till Trygghetscentralen finns även en Tjänsteman i beredskap (TiB) 

knuten som går i drift om en större räddningstjänsthändelse eller en kris i någon kommun skulle 

inträffa. Med det nya avtalet har nu Trygghetscentralen alla förutsättningar att bli en viktig del i 

arbetet med att skapa ett tryggare Skåne Nordväst. 

Från och med 2020 ska RSNV vara ordförandeorganisation för Nätverket Jämställda 

Räddningstj änster, (NJR). Nätverket drivs från och med 2015 som en förening, där 

medlemsorganisationerna årligen väljer en styrelse. Medlem i NJR kan vara räddningstjänster och 

organisationer som arbetar med räddningstjänstfrågor. I dagsläget är det ca 80 medlemmar i NJR. 

RSNV är sedan starten medlem av NJR som verkar för en jämställd räddningstjänst med en 

inkluderande arbetsplatskultur där alla kan trivas och känna sig trygga och välkomna. Vi arbetar 

för en räddningstjänst som levererar en jämställd service till invånarna. NJR ska vara en plattform 

för kunskap och erfarenhetsutbyte, öka intresset för jämställdhetsfrågor genom dialog och 

samverkan, skapa opinion och påverka räddningstjänster, myndigheter och allmänhet samt 

inspirera och utveckla medlemmarna inom jämställdhetsområdet. 

Avslutningsvis vill ledningen rikta ett stort tack till alla medarbetare och politiker för arbetet 

under de första åtta månaderna i år. Alla bidrar på ett bra sätt, stort som smått. Gemensamt ska vi 

ge en god service för de som bor, verkar och vistas i kommunerna. Tillsammans ska vi utveckla 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst till en modern och framtidsinriktad organisation som kan möta 

nuvarande och nya utmaningar. 

Från årsskiftet är Bjuv en del av RSNV vilket inneburit att den operativa verksamheten haft stort 

fokus på att implementera verksamheten. Övergången har genomförts utan större störningar och 

det har rekryterats ny distriktschef som började sitt arbete i mars månad. Det har beslutats att 

RSNV ska ta över driften av den nationella saneringsenheten på uppdrag av MSB. Resursen 

kommer att placeras i Bjuv. RSNV' s verksamhet med avtalsföretag har fått en ny organisatorisk 

tillhörighet på operativa avdelningen för att skapa en bättre koppling till den utryckande 

verksamheten. Det har även beslutats att olycksundersökningen skall ingå i den operativa 

avdelningens uppdrag. 
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Under våren har verksamheten rekryterat Yttre befäl, fyra styrkeledare och sju brandmän till vår 

utryckande heltidsverksamhet. Vi står inför många pensionsavgångar vilket innebär att vi ser ett 

stort rekryteringsbehov de kommande åren. Vi har en ständigt pågående process med rekrytering 

av RIB-personal vilket är en stor utmaning som vi delar med resten av räddningstjänsterna i 

Sverige. Bemanning på sommaren är en kritisk sektor där verksamheten är känslig för störningar i 

bemanningen. Under sommaren 2019 så har vi haft ett normalt utfall på inkallningar och 

sjukskrivningar vilket är positivt ur ett ekonomiskt perspektiv. 

När det gäller utbildningssidan så har vi utfört introduktionsutbildning för de nyanställda, 

utbildningsdagar för både RIB och heltidspersonal. Vi har utfört första delen av 

samverkansövningar med polis och ambulans kring pågående dödligt våld vilket är en viktig del i 

arbetet med att skapa en förmåga att möta nya risker i samhället som antagonistiska hot. 

Under året så har RSNV haft ett antal händelser som sticker ut. 7 februari hade vi tre händelser i 

tät följd. Tågkollision på Knutpunkten utan personskador men där 150 personer evakuerades, en 

industribrand på planteringen och en källarbrand i Perstorp. Skogsbrandssäsongen började med ett 

stort antal händelser under ett hektiskt dygn efter påskhelgen där vi hade extremt många 

samtidiga händelser i Skåne där skogsbranden i Hästveda var den mest omfattande. Därefter har 

sommaren varit gynnsam ur ett skogsbrandsperspektiv både nationellt och lokalt. 

Den oroande trenden med ett stort antal insatser på våra motorvägar håller i sig med stora 

konsekvenser för olycksdrabbade och övriga trafikanter. 

De viktigaste utvecklingsprojekten för operativ verksamhet under året handlar om samverkan. Vi 

jobbar med att skapa förutsättningar för det samverkansavtal för familjen Helsingborg gällande 

gränslös räddningstjänst och gemensamma ledningsresurser där det sker mycket förändringar för 

tillfället. Det är en viktig del av förbundets förmåga att hantera stora händelser, och samverkan i 

nordväst har varit en framgångsfaktor under många år. Vi jobbar också för att skapa en 

Trygghetscentral i Bårslöv som ska ha möjlighet att serva alla kommunerna i nordvästra Skåne när 

det gäller kris, säkerhet och samverkansfrågor. Förbundet står inför stora ekonomiska utmaningar 

vilket troligen kommer innebära förändringar i den operativa verksamheten till årsskiftet. 

Operativa avdelningen kommer att ha stort fokus på att ta fram underlag, analysera och 

implementera kommande förändringar under hösten. 

Förebyggandeavdelningen ansvarar för verksamhet inom delområdena myndighetsutövning 

(tillsyner, tillstånd, remisshantering, sotning), automatiska brandlarm samt för förbundets 

externutbildning och socialt förebyggande arbete. 
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Automatiska brandlarm 

Fokus för verksamheten har under året legat på att byta ut de mekaniska låsen på 

automatlarmskundernas fasadnyckelskåp till ett intelligent låssystem. Utbytet av låsen sköts av 

Swedlock AB. Utbytet har tagit längre tid än förväntat men kommer att påskyndas under hösten. 

Målsättningen att samtliga lås ska vara utbytta under 2019 kommer dock bli svårt att nå. Troligtvis 

kommer det ta fram till sommaren 2020 innan arbetet är helt klart. 

Enheten för myndighetsutövning 

Myndighetsutövningen har fungerat väl under perioden. Antalet hanterande ärenden ligger i 

huvudsak som planerat med undantag för tillsyner enligt LSO och LBE som ligger något lägre, 

främst på grund av vakanser inom enheten. Vi ser också en tydlig ökning i antalet 

tillståndsärenden för hantering av brandfarlig vara. Vakanserna inom enheten medför att vi 

troligtvis inte når det för året planerade antalet tillsyner. 

Enheten för Externutbildning 

Bakgrund 

Sedan årsskiftet införlivades utbildningsavdelningen med förebyggandeavdelningen och utgör nu 

en enhet istället för en avdelning. Enheten ansvarar för externutbildning, skol- och 

ungdomsverksamhet samt vårt socialt förebyggande arbete. 

Syften med enhetens verksamhet är att via utbildningar och socialt förebyggande arbete höja 

kunskapen om brandskydd, sjukvård och social hållbarhet hos våra medborgare. Våra utbildningar 

är en viktig del av vårt förebyggande arbete eftersom det ofta är någon annan än vi som är först på 

plats vid en olycka och kan, om de har kunskapen, hjälpa till tills vi kommer på plats eller helt 

själv klara av att lösa den uppkomna situationen. 

Sedan förbundets bildande fram till och med 2018 har antalet utbildade personer/år och antalet 

sålda utbildningar/år legat på en likartad nivå medan totala intäkter har minskat. De minskade 

intäkterna beror främst på att flera av de mest intäktsbringande utbildningarna som bedrevs 

tillsammans med externa samarbetspartners inte längre genomförs. 

Inför 2019 minskades de budgeterade intäkterna med 200 tkr. Minskningen av förväntade intäkter 

baserades på projekt som drevs tillsammans med Helsingborgs stad lades ned samt att ett minskat 

intresse för Räddningsgymnasiet. 

Ovanstående medförde ett totalt intäktsbortfall på ca l 100 tkr inför budgetåret 2019. Dock så 

förväntades det att våra medlemskommuner skulle börja köpa fler utbildningar av oss istället för 

att använda sig av privata aktörer, samt att ett större avtal om utbildning med en privat aktör 

skulle bli verklighet. 
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Externutbildningar 

Med externutbildningar avses de utbildningar som säljs till extern kund såsom företag, föreningar 

och medlemskommuner. Exempel på utbildningar är grundläggande brandskyddutbildning, 

systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och sjukvårdsutbildning. 

Antalet externa utbildningar har under året legat i nivå med de senaste tre åren och prognosen 

tyder på samma resultat i år. Under perioden har vi genomfört totalt 119 externutbildningar 

många av dessa har genomförts hos kunden vilket är en kraftig ökning jämfört med förra året. 

Detta är en trend som vi tror kommer hålla i sig och som vi kommer behöva förhålla oss till. 

Även om antalet sålda utbildningar ligger i nivå med de senaste åren så kommer inte de förväntade 

intäkterna motsvara de budgeterade. Anledningen till differensen mot budget är att de förväntade 

merintäkterna från medlemskommunerna och ett avtalsföretag som tyvärr inte blev av. 

Målsättningen för hösten och kommande år är att öka antalet genomförda utbildningar till de 

kommunala förvaltningarna i våra medlemskommuner. Kontakter har tagits både med Bjuv och 

med Ängelholm för att komma överens lämpligt utbildningsupp lägg. I samband med detta har vi 

även sett över vår prismodelL Faller dessa diskussioner väl ut kommer antalet sålda utbildningar 

öka de kommande åren. 

Ny kontakt har även tagits med Brandskyddsföreningen med syfte att komma igång med 

sjöfartsutbildningarna igen. Vår förhoppning är att det kan leda till mer intäkter, främst från och 

med 2020. 

Räddningsgymnasiet 

Inför läsåret 2019-2020 har Olympiaskolan fått in tillräckligt många ansökningar (ca 20) för att 

det ska bli en årskurs I till hösten, vilket medför att intäkterna ligger enligt budget. Under 

kommande läsår kommer vi, efter önskemål från Olympiaskolan, se över utbildningsinnehållet 

med syfte att minska kostnaderna för utbildningen. 

Skol- och ungdomsverksamheten 

Med skol- och ungdomsverksamhet avses de utbildningar vi genomför på skolorna i våra 

medlemskommuner men även sommarläger, kontaktbrandman på skolor med särskilda behov, 

Prao-verksamheten och vår uppföljande verksamhet på skolorna vid inträffade händelser. Skol

och ungdomsverksamheten har lagt mycket tid och resurser i Bjuvs kommun då det har varit 

oroligt på skolorna i Bjuv under våren. Under sommarmånaderna har vi genomfört sommarläger i 

Helsingborg och Ängelholm. Utfallet har varit mycket lyckat med nöjda elever och föräldrar. 

Lägren finansieras till stor del av Helsingborgs stad och Ängelholms kommun via pengar de 

erhåller från staten för lovaktiviteter. Skol- och ungdomsverksamheten finansieras till stor del av 



 
 

 

 

medlemsavgiften. Intäkterna för skolverksamheten i övrigt ligger i nivå med vad som är 

budgeterat. 

Socialt förebyggande arbete 

Med socialt förebyggande arbete avses de åtgärder vi utför i samarbete med andra aktörer i 

samhället med syftet att bidra till den sociala hållbarheten i samhället, exempelvis Människan 

bakom uniformen (MBU) och kvällsvandringar tillsammans med socialtjänst och polis. Åtgärderna 

som förbundet bedriver i dag finansieras av medlemsavgiften. Intäkterna ligger dock under de 

budgeterade då det förväntade nya mindre STARK-projektet inte blir av. 

Avdelningens verksamhet och arbetsuppgifter har med den nya organisationen from 2019 

förändrats och har nu Teknik/IT, Service och Fastighet som verksamhetsområde. Målet är att 

tillgodose förbundets verksamheter på ett bra sätt och att servicenivån är hög, genom bra och rätt 

stödinsatser. 

Fastigheter 

Gällande skumföroreningar i marken på övningsfältet, så levererades rapporten gällande 

skumföroreningar (PFOS ämnen) på Brandorama av Sweco hösten 2018 efter 

kontrollprogrammet avslutats. Rapporten belyste att det eventuellt behövs fler provtagningar för 

att en bra riskbedömning ska kunna göras. För att kunna fortsätta processen med mer provtagning 

och eventuellt kunna genomföra åtgärder på marken inom övningsområdet har en dialog 

genomförts med fastighetsförvaltningen i Helsingborg, och de kommer nu stötta upp i den 

fortsatta processen. På Brandorama har omklädningsrummen för extern utbildning utökats på ett 

för att klara att ta emot elever/kurser inom befintliga lokaler. Omklädningsbodarna på 

övningsfältet har med denna förändring i ordinarie lokaler, awecklats. 

IT/Teknik 

Omstruktureringen och migreringen från RSNV:s egna nätverk till IT Helsingborgs nätverk har 

tagit stor del av vår arbetstid i anspråk under första halvan av året, jobbet är nu avslutat och vi går 

in i en normal drift tillsammans med IT avdelningen från Helsingborg. På tekniksidan har vi börjat 

introducera personal från serviceenheten, för att sprida kunskapen om våra system och skapa 

bättre redundans inom teknikområdet. Vi har också påbörjat en översyn av vårt 

verksamhetssystem Daedalos tillsammans med leverantören, där vi nu tittar på avtal och behov vi 

har inför framtiden. 

Service 

Serviceenheten har nu flyttat vårt centralförråd med personal från Bårslöv till Brandorama, 

förhoppningsvis får vi nu enhetligare och smidigare funktion och hantering av vårt centralförråd 

och servicen ut till organisationen. Enheten har påbörjat ett projekt med att se över vårt 
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ärendehanteringssystem. Projektet har som mål att förenkla och förbättra hanteringen av 

beställningar, reparationer av material, utrustning, teknik och fastigheter, samt se över vilka behov 

som finns i vår organisation. Omklädningsrum och rutiner för extern verksamhet är nu förändrade 

för att bättre klara att ta emot fler deltagare på Brandorama och för att utnyttja lokalerna på bästa 

sätt. 

Fordon och materiel 

Nya miljöklassade småbilar är nu levererade och i drift i organisationen. Upphandlingen av ny 

kemcontainer är klar och avtal tecknat, upphandlingen är genomförd i samverkan med 

Räddningstjänsten Syd. Översyn och behov av nya släck/räddningsbilar och höjdfordon är 

uppstartad och kommer fortgå den kommande perioden. Upphandlingen av ett antal FIP (första 

insats person) bilar är genomförd och leverans sker under senare delen av året. Ny upphandling 

för avtal gällande profilkläder pågår och slutförs under hösten, avtalsstart från årsskiftet. Vi har 

också påbörjat en genomlysning gällande arbetsmiljön i vår depåcontainer för en eventuell 

ombyggnation. I övrigt har arbetet med att uppdatera den personliga skyddsutrustningen och 

likställning av räddningsutrustning i fordonen fortgått. 

I administrativa avdelningen ingår funktioner för ekonomi, kansli, personal, friskvård och 

kommunikation. 

Under året har ekonomisystemet uppgraderats. I samband med detta har även ett nytt 

beslutsstödsverktyg tagits fram. Avdelningschefer kan nu följa ekonomirapporter och 

lönetransaktioner via ett webbverktyg, Qliksense. 

Även friskvårdsarbetet fortsätter med hälsoundersökningar och cykeltester som genomförs under 

hösten och först ut för operativ personal är Bjuv. Gymen på stationerna har genomgått en årlig 

upprustning. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Föregående års mål för det systematiska arbetsmiljöarbetet kvarstår för 2019, medan nya åtgärder 

lagts till. 

Vad gäller målet "Arbeta för en inkluderande arbetsplats", så kommer stort fokus att läggas på 

RSNV: s arbetsplatskultur under 2019. 

En arbetsrättsutbildning kommer att genomföras för all heltidspersonal i syfte att öka kunskapen 

kring arbetslivets spelregler och vilka rättigheter och skyldigheter anställningsavtalet innebär. 

Vad gäller målet "att arbeta för en inkluderande arbetsplats" så har "Resursteamet" som drivs i 

samverkan med LSS-verksamheten i Helsingborg, utökats med ytterligare en person. 
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Arbetsuppgifterna består i nuläget av att tvätta förbundets tjänstebilar och trädgårdsarbete, men 

på sikt planeras ytterligare arbetsuppgifter alternativt på flera stationer. Under våren har ett 

samarbete också initierats med Navigator, Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg 

Chefsforum 

Ett Chefsforum har bildats dels i syfte att stärka cheferna i sitt ledarskap och dels att stärka 

chefskollektivet som grupp. Aktuella ämnen för Chefsforum är arbetsplatskultur, ledarskap, 

diskriminering och arbetsrätt. 

Forskningssamarbete 

Ett forskningssamarbete kring riskmedvetenhet har initierats ihop med Magnus Linden, Lunds 

Universitet. Insatsen är motiverad utifrån att högre kompetenskrav kommer att ställas på operativ 

ledningspersonal att hantera pågående dödligt våld, PDV och terrorsituationer. 

Forskningssamarbetet ska resultera i en kompetenshöjande utbildning vad gäller riskmedvetenhet, 

riskbedömning och beslutsfattande i extrema/komplexa situationer. Samarbetet kommer att 

inledas under hösten och utbildningarna kommer att genomföras under våren 2020. Finansiering 

av insatsen sker via Omställningsfonden. 



 
 

 

 

 

  

Medlemsavgift 

Medlemsavgiften för 2019 är uppräknad med 1,5 %. För verksamhetsåren 2020 - 2022 är 

uppräkningen av medlemsavgiften beslutad till 1 % per år. Kostnadsutvecklingen bedöms i nuläget 

vara högre än 1 % per år och detta gör att förbundet kommer behöva göra effektiviseringar på ca 

1,2 mnkr årligen för att möta den kostnadsutveckling som inte täcks av medlemsavgiften 

Pensioner 

Kostnaden för pensioner har sedan 2018 en särskild finansiering via medlemskommunerna. RSNV 

kalkylerar sedan tidigare med det påslag för sociala avgifter som enligt SKL gäller för kommuner. 

För överskjutande kostnader utöver påslag för sociala avgifter fakturerar RSNV nettokostnaden för 

pensioner till ägarkommunerna. 

Senaste prognosen för pensionskostnader från KPA beräknas bli 15,2 mnkr och ägarkommunerna 

finansierar 8,4 mnkr utöver medlemsavgiften för 2019 i helårsprognosen för 2019. Avsättning har 

gjorts för särskild avtalspension för brandmän, genomsnittlig beräknad pensionsålder är 60 år. 

Finansiella tillgångar 

RSNV placerar inte i finansiella tillgångar. För att hantera variationer vid behovet av likvida medel 

finns en utställd checkkredit på totalt 65 mnkr, per 190831 är denna inte utnyttjad. 

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK 
STÄLLNING 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
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HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE 

Händelser av väsentlig betydelse 
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Åtgärdsplan för att återställa underskott 2019 - 2021 

RSNV prognosticerar ett nollresultat i helårsprognosen 2019. För 2018 var underskottet - 4 77 tkr. 

Totalt ackumulerat underskott för 2018 - 2019 blir - 4 77 tkr om prognosen faller ut som 

beräknat. Enligt balanskravet ska underskottet återställas senast inom 3 år. Detta innebär att 

förbundet behöver budgetera med ett överskott för att återställa resultatet samt effektivisera 

verksamheten som motsvarar skillnaden mellan ökade kostnader och beslutad uppräkning av 

medlemsavgift. Ett led i detta arbete är det förslag till beslut som finns till direktionen 

sammanfattat nedan: 

Bårslövs brandstation kommer att ansvara även för tätorten Vallåkra från den l januari 2020. 

Vallåkra brandstation läggs ner vid samma tidpunkt. 

Utöka Ängelholm deltid till l +4 från och med den l januari 2020. 

Att Berga brandstation kommer att ansvara för tätorten Allerum och att nuvarande RiB-beredskap 

för RVR, depå, Kemenhet samt sanering utgår från Berga brandstation och att Allerums 

brandstation läggs ner när beslut är fattat. 

Bygga upp ett nytt RSNV-värn som blir en unik lösning för att säkerställa en beredskap för större 

händelser och nödlägen men också en början på ett nytt civilt försvar. 

Nuvarande Räddningsvärn i Ängelholm omvandlas till RSNV-värn. 

Utöver åtgärderna gällande deltid, värn och ny beredskap behöver RSNV vidta ytterligare åtgärder 

för att få en budget i balans motsvarande ca 2 mnkr under perioden tom 2022. 

Under 2019 har flera åtgärder vidtagits för att minska kostnaderna. Detta har bland annat lett till 

begränsningar av inköp och att RSNV valt att en sänka ambitionsnivån inom en del områden för 

att kunna minska kostnaderna. Ekonomifunktionen genomför täta uppföljningar med 

verksamhetsansvariga chefer/inköpsansvariga så att budget kan hållas inom respektive 

verksamhetsområde. 



 
 

 

 

 

 

 

Verksamheten styrs av de nationella målen enligt lag om skydd mot olyckor som medför 

ramverket för verksamheten. Den politiska arenan i direktionen antar därefter övergripande mål 

för förbundet som har bäring mot de nationella målen inom både det förebyggande, operativa och 

ekonomiska området. Under de politiska verksamhetsmålen som ger en inriktning om "vad", antar 

de olika verksamheterna detaljerade uppföljnings- och mätbara mål som beskriver "hur" detta ska 

genomföras. 

lnriktningsmål 

Framtidens räddningstjänst 

Förbundet ska arbeta för att skapa en modern räddningstjänst som bidrar till ett tryggare samhälle 

och kan möta framtidens utmaningar och behov. Detta görs genom att vara en öppen, nyfiken 

verksamhet som jobbar med ständiga förbättringar, minskad miljöbelastning och individanpassad 

olycksförebyggande verksamhet med förmåga att förebygga och hantera situationer om kan leda 

till räddningsinsats. 

Effektiv verksamhet 

Förbundet ska arbeta för en effektiv räddningstjänst både vad avser insatser och förebyggande 

arbete i nära samarbete med medlemskommunerna som innebär en ökad trygghet för 

medborgarna och med färre och mindre olyckor som resultat. Detta görs genom ett professionellt 

förhållningssätt och att alltid ha medborgaren i fokus, att fler medlemskommuner ansluter sig till 

förbundet samt en utökad regional samverkan med berörda aktörer. 

Attraktiv arbetsgivare 

Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar nya medarbetare och står för 

delaktighet, påverkansmöjlighet, utveckling och egenansvar för vår personal. Detta görs genom att 

gemensamt ta ansvar för arbetsplatsen och alltid ha ett bra bemötande. Förbundet tror på 

individuella lösningar och satsar på ett gott ledarskap. Förbundet har stort fokus både på fysisk och 

på psykisk arbetsmiljö där aktiv nolltolerans ska prägla vårt sätt att arbeta. 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK 
STÄLLNING 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Mål och måluppföljning 
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK 
STÄLLNING 
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Räddningstjänsten Skåne Nordväst har utarbetat en modell för att mäta måluppfyllelsen. 

Modellen bygger på att underliggande verksamhetsmål i respektive delområde genererar ett utfall 

till den politiska nivån enligt modell nedan. Respektive verksamhet arbetar i alla delområdena 

vilket innebär ett tvärsektoriellt arbetssätt. Under respektive politiskt mål och delområde kan 

antalet verksamhetsmål variera. Målen utgörs av ett linjärt förhållande där måluppfyllelsen 

värderas likvärdigt, det vill säga att målen är lika viktiga. Beroende på utfallet av underliggande 

mål genereras ett resultat till den politiska nivån kring måluppfyllelse. Blir utfallet gult eller rött 

redovisas varför avvikelsen uppstått från de underliggande verksamhetsmålen på 

tjänstemannanivå. Målen på tjänstemannanivå mäts genom procentuell måluppfyllelse där utfallet 

kommer att generera grönt, gult eller rött utfall. 

Verksamhetsmål förhindra och förebygga olycka 

Arbetet med att förhindra olycka sker tvärsektoriellt över avdelningsgränserna. Detta innebär att 

en eller flera verksamheter måste arbeta tillsammans för att uppfylla respektive mål. Det enda 

målet som avviker är Fl och F2. Avvikelsen från tillsynsplanen är marginell och beror på att 

Förebyggandeavdelningen har fått en vakant tjänst där rekryteringen startar under 2020 i 

kombination med en föräldraledig tjänst (6 % från mål värdet). Resultatet (Il 500 utbildningar) är 

fördelat på tre tertial. Under tertial 2 går utbildningsinsatserna ner kraftigt beroende på 

semesterperioden och sommarlovet inom skolan (21 %från målvärdet). Utfallet för hela 2019 

kommer att öka då utbildningsaktiviteten startas upp efter sommaren. 



 
 

 

 

 

     

 
  

  

   
   

   

  

  

 

  

   

   

 

  

  

 

     

        

   

 
  

 

 

     

  

 

  

 

  
  

   

Verksamhetsmål beredskap och räddningsinsats 

Arbetet med beredskap och räddningsinsats sker tvärsektoriellt över avdelningsgränserna. Detta 

innebär att en eller flera verksamheter måste arbeta tillsammans för att uppfylla respektive mål. 

Verksamhetsmål stödverksamheten 

Arbetet med stödverksamhet sker tvärsektoriellt över avdelningsgränserna. Detta innebär att en 

eller flera verksamheter måste arbeta tillsammans för att uppfylla respektive mål. Antalet övningar 

minskar kraftigt under sommarmånaderna var på utfallet påverkas (29 % från målvärdet). 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK 
STÄLLNING 

Förhindra och förebygga olycka Uppföljning Målvärde 

Den enskilde ska ha god förmåga att 

förebygga olyckor 
Tertial F1 

Minst 95 % av planerade aktiviteter 

i tillsynsplanen ska genomföras. 

Tertial F2 
Antal utbildade inom brandskydd 

(11 500 per år) ska bibehållas 

Förbundet ska verka för att stärka 

förmågan hos riskutsatta grupper i 

samhället 

Tertial F4 

100 % av kända tillbud på skolor 

som är relaterade till barn och 

ungdomar ska följas upp 

Tertial F5 

100 % av bränder i bostad ska 

följas upp 

Beredskap och räddningsinsats Uppföljning Målvärde 

Skapa mervärde för drabbade Tertial O6 Händelsebaserade besök ska införas 

Verksamheten ska ha en effektiv och operativ 

bemanning 
Tertial O8 

Fulltalig numerär för samtliga RIB-

stationer 

Stödverksamheten Uppföljning Målvärde 

Brandorama ska bli en central plats för 

kompetensutveckling av operativ personal 

inom nordvästra Skåne antal enskilda 

övningar 

Tertial V3 
Antalet utbildningar och övningar ska 

öka årligen på övningsfältet 
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Kostnader och intäkter ska balansera. Förbundet ska ha ett budgeterat överskott på 250 tkr 

årligen. Uppföljning, analys och prognostisering ska ske löpande under året med respektive 

verksamhet och vid eventuella avvikelser ska en handlingsplan initieras och åtgärder utföras. 

Budgeten stäms av minst inför varje rapporteringstillfälle inför direktionsmöten i maj, september 

och november. Åtgärder för att nå budget i balans har tagits under 2019. 

Den totala sjukfrånvaron har under perioden januari tom juni, minskat med 0, 1 procentenheter 

från 2,2 % 2018 till 2, 1 % 2019. 

Långtidssjukfrånvaron (fler än 60 sjukdagar) har under perioden januari tom juni, minskat med 

24, 1 procentenheter, från 33,0 % 2018 till 8, 1 % 2019. 

Under först halvåret 2019 har 2 medarbetare (6 personer motsvarande period 2018) varit 

sjukskrivna längre än 60 dagar, varav båda är tillbaka på 100 %. Det har inte varit aktuellt med 

rehabiliteringsåtgärder från arbetsgivarens sida. 

Under första halvåret 2019 inrapporterades 56 händelser i RIA (59 händelser 2018) varav 2 från 

RiB-organisationen ( 4 händelser 2018) . Vid skyddsronderna gås inträffade tillbud igenom med 

respektive chef och skyddsombud på varje arbetsplats. 

Händelser som föranlett utryckning och som RSNV inte blivit återkallade från . "Övriga" omfattar 

uppdrag med minst en deltagande enhet från RSNV utanför RSNV:s medlemskommuners 

geografiska område. 

Siffor inom parentes är värde för samma period föregående år. Bjuv har tillkommit 2019-01-01 

och vid jämförelse med tidigare år behöver hänsyn tas till detta. 

Samtliga uppgifter är hämtade från räddningstjänstens rapporteringssystem. 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK 
STÄLLNING 

Ekonomisk måluppfyllelse 

Prognos 

2015 2016 2017 2018 2019 

Mål 0 0 0 + 250 + 250 
Resultat +76 +61 +39 -477 0 

Väsentliga personalförhållanden 

Händelsestatistik 
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Totalt antal händelser 

Byggnads bränder 

I I 

Trafikolyckor 

i.u = ingen uppgift 

Ekonomiskt utfall förbundet 

Resultatet för perioden är +84 tkr, helårsprognosen visar på ett nollresultat. Helårsprognosen 

visar på en förbättring från föregående prognos (-750 tkr) . Under perioden har åtgärder vidtagits 

för att minska kostnaderna detta ger effekt i helårsprognosen. 

Verksamhetens intäkter 

Den sammanlagda intäkten för tertial 2 är 13 7, 5 mnkr. Avvikelsen på intäkter beror i huvudsak på 

lägre intäkter för pensionsfinansiering samt lägre intäkter än budgeterat för utbildning. 

Verksamhetens kostnader 

Den sammanlagda kostnaden för tertial 2 är på 13 7, 5 mnkr. Lägre personalkostnader för 

avsättning till pensioner samt lägre IT kostnader än budget bidrar till en positiv avvikelse mot 

budget. 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK 
STÄLLNING 

Kommun Bjuv Helsingborg Ängelholm Örkelljunga RSNV Övriga 

Antal händelser 81 (i.u) 662 (725) 203 (190) 86 (109) 1032 45 (54) 

Kommun Bjuv Helsingborg Ängelholm Örkelljunga RSNV Övriga 

Antal bränder 7 (i.u) 66 (63) 14 (11) 5 (5) 92 (79) 12 (12) 
varav skolor 0 (i.u) 2 (2) 1 (0) 0 (0) 3 (2) 0 (0) 

Kommun Bjuv Helsingborg Ängelholm Örkelljunga RSNV Övriga 

Antal trafikolyckor 14(i.u) 94 (112) 53 (42) 15 (12) 176 (166) 16 (10) 

Driftredovisning 

Intäkter 

Prognos 

Jan-Dec 

209 491 

Budget 

Jan-Dec 

211 234 

Avvikelse 

Jan-Dec 

-1 743 

Budget 

Jan-Aug 

140 823 

Utfall 

Jan-Aug 

137 585 

Avvikelse 

Jan-Aug 

-3 238 

Kostnader -209 491 -210 984 1 493 -140 656 -137 501 3 155 

Totalt 0 250 -250 167 84 -83 
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Investerings redovisning 

Följande nyinvesteringar har gjorts: 

Bjuvs anläggningsregister 
Nya anläggningar Bjuv 
Slangtvätt 
Ombyggnad friska medarbetare 
Fordon 
Material 
Totalt tkr 

Balanskravsresultat 

Utfall 
2 743 

399 
885 
727 
345 

609 
5 708 

Balanskravsresultatet kommer vara oförändrat på - 4 77 tkr då verksamheten prognosticerar 

nollresultat i helårsprognosen, se separat tabell i not 9. 

Förbundsledning 

Förbundsledningen har redovisar ett underskott mot budget för perioden på - 220 tkr. 

Helårsprognosen pekar på - 500 tkr. Underskottet i helårsprognosen förklaras av att en del 

kostnadsposter inte tagits med i budgetarbetet och därför budgeterats för lågt. Dessa kostnader ses 

över inför 2020 och införlivas i budgeten 2020. 

Förebyggande avdelningen 

Förebyggande avdelningen uppvisar en negativ avvikelse mot budget på -251 tkr för perioden. 

Denna beror på lägre intäkter än budgeterat för utbildning. I helårsprognosen beräknas 

avdelningen ge ett överskott på 250 tkr mer än budgeterat kopplat till ökade intäkter för 

automatlarm och vakanser på tjänster som uppstått under året. 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK 
STÄLLNING 

Intäkter 

Prognos 

Jan-Dec 

177 627 

Budget 

Jan-Dec 

179 988 

Avvikelse 

Jan-Dec 

-2 361 

Budget 

Jan-Aug 

119 992 

Utfall 

Jan-Aug 

117 314 

Avvikelse 

Jan-Aug 

-2 678 

Kostnader -15 678 -17 539 1 861 -11 695 -9 237 2 458 

Totalt 161 949 162 449 -500 108 297 108 077 -220 
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Operativa avdelningen 

Operativa avdelningen uppvisar ett negativt resultat på 410 tkr mot budget för perioden. Utfallet 

förklaras av periodisering av personalkostnader, på helår beräknas ett nollresultat då utfallet följer 

tidigare års utfall av personalkostnader. 

Förbundsledningsstab 

Förbundsledningsstaben uppvisar ett negativt resultat mot budget på -129 tkr. Detta förklaras 

främst av lägre intäkter än budgeterat för perioden. Prognosen på helår är ett nollresultat. 

Avvikelsen mot för helår består i minskade intäkter och kostnader i samband med vakans på 

personal. 

Verksamhetsstöd 

Verksamhetsstöd uppvisar ett positivt resultat på 752 tkr mot budget. Detta beror på både högre 

intäkter och lägre kostnader än budgeterat för perioden. Kostnaderna har blivit lägre som ett led i 

de besparingar som gjorts för att få en ekonomi i balans under 2019, där inköpen av profilkläder 

begränsats. Årets IT kostnader blir lägre än budgeterat då övergripande IT kostnader debiteras i 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK 
STÄLLNING 

Intäkter 

Prognos 

Jan-Dec 

19 319 

Budget 

Jan-Dec 

19 790 

Avvikelse 

Jan-Dec 

-471 

Budget 

Jan-Aug 

13 193 

Utfall 

Jan-Aug 

12 069 

Avvikelse 

Jan-Aug 

-1 124 

Kostnader -12 172 -12 893 721 -8 595 -7 722 873 

Totalt 7 147 6 897 250 4 598 4 347 -251 

Intäkter 

Prognos 

Jan-Dec 

10 437 

Budget 

Jan-Dec 

9 268 

Avvikelse 

Jan-Dec 

1169 

Budget 

Jan-Aug 

6 179 

Utfall 

Jan-Aug 

6 533 

Avvikelse 

Jan-Aug 

354 

Kostnader -107 168 -105 999 -1169 -70 664 -71 428 -764 

Totalt -96 731 -96 731 0 -64 485 -64 895 -410 

Prognos 

Jan-Dec 

Budget 

Jan-Dec 

Avvikelse 

Jan-Dec 

Budget 

Jan-Aug 

Utfall 

Jan-Aug 

Avvikelse 

Jan-Aug 

Intäkter 1 290 1 743 -453 1 162 986 -176 

Kostnader -3 129 -3 582 453 -2 388 -2 341 47 

Totalt -1 839 -1 839 0 -1 226 -1 355 -129 
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lägre omfattning än förväntat. Tidigare eventuella kostnader för provtagning av PFOS ämnen på 

övningsfältet hanteras av Helsingborgs stads fastighetsförvaltning. 

Administrativa avdelningen 

Administrativa avdelningen visar på ett resultat på + 175 tkr mot budget. Detta beror på lägre 

personalkostnader än budgeterat för perioden. Helårsprognosen pekar på ett nollresultat. 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK 
STÄLLNING 

Intäkter 

Prognos 

Jan-Dec 

803 

Budget 

Jan-Dec 

433 

Avvikelse 

Jan-Dec 

370 

Budget 

Jan-Aug 

289 

Utfall 

Jan-Aug 

667 

Avvikelse 

Jan-Aug 

378 

Kostnader -64 559 -64 189 -370 -42 792 -42 418 374 

Totalt -63 756 -63 756 0 -42 503 -41 751 752 

Intäkter 

Prognos 

Jan-Dec 

15 

Budget 

Jan-Dec 

12 

Avvikelse 

Jan-Dec 

3 

Budget 

Jan-Aug 

8 

Utfall 

Jan-Aug 

15 

Avvikelse 

Jan-Aug 

7 

Kostnader -6 786 -6 783 -3 -4 522 -4 354 168 

Totalt -6 771 -6 771 0 -4 514 -4 339 175 
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RESULTATRÄKNING 

Resultaträkning 

Budget Budget Utfall Avvikelse Utfall 2018 Prognos 
Not helår Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug Helår 

Verksamhetens intäkter 

Medlemsavgifter & tilläggsuppdrag 1 169 225 112 817 112 877 60 105 690 169 225 

Övriga intäkter 2 42 009 28 006 24 708 -3 298 38 079 40 266 

211 234 140 823 137 585 -3 238 143 769 209 491 

Verksamhetens kostnader 3 

Personalkostnader -134 229 -89 486 -87 841 1 645 -95 359 -132 374 

Övriga driftskostnader -68 627 -45 751 -44 731 1 020 -43 412 -69 495 

Avskrivningar -7 077 -4 718 -4 785 -67 -4 575 -7 040 

Verksamhetens nettokostnader 1 301 868 228 -640 423 582 

Skatteintäkter 

Generella statsbidrag och utjämning 

Verksamhetens resultat 1 301 868 228 -640 423 582 

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0 

Finansiella kostnader 8 -1 051 -701 -144 557 -276 -582 

Resultat efter finansiella poster 250 167 84 -83 147 0 

Extraordinära poster 

Årets resultat 250 167 84 -83 147 0 
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BALANSRÄKNING 

Balansräkning 

Tillgångar Not 2019-08-31 2018-12-31 

Anläggningstillgångar 

Maskiner och inventarier 

Summa anläggningstillgångar 

42 023 

42 023 

39 748 

39 748 

Omsättningstillgångar 

Fordringar 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

4 71 370 

75 393 

146 763 

92 031 

58 865 

150 897 

Summa tillgångar 188 786 190 644 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 

Eget kapital 

Periodens resultat 

Summa eget kapital 

7 676 

-393,5 

7 283 

7 675 

-477 

7 198 

Avsättning 7 24 604 20 223 

Skulder 

Långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

Summa skulder 

5 

6 

67 885 

89 014 

156 899 

66 693 

96 530 

163 223 

Summa eget kapital och skulder 188 786 190 644 
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KASSAFLÖDESANALYS 

Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 2019-08-31 2018-12-31 

Årets resultat 

Rörelseresultat före finansiella poster 228 -202 

Avskrivningar 4 785 7 057 

Övriga ej likvidpåverkande poster 4 343 4 197 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 9 356 11 052 

Erlagd ränta -144 -113 

Ökning/minskning av kundfordringar 18 421 -73 457 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 2 240 -1 406 

Ökning/minskning leverantörskulder -5 861 4 762 

Ökning/minskning kortfristiga skulder -1 655 75 904 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 22 357 16 742 

Investeringsverksamheten 

Investering i materiella anläggningstillgångar -5 708 -5 609 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar -121 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 829 -5 609 

Årets kassaflöde 16 528 11 133 

Likvida medel vid årets början 58 865 47 732 

Likvida medel vid årets slut 75 393 58 865 

Förändring av likvida medel 16 528 11 133 
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NOTER 

Noter 

Not 1 Medlemsavgifter och tilläggsuppdrag 

Budget Budget Utfall Avvikelse Utfall 2018 
helår Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug 

Medlemsavgift 165 897 110 598 110 658 60 103 472 

Tilläggsuppdrag 3 328 2 219 2 219 0 2 218 

Summa 169 225 112 817 112 877 60 105 690 

Not 2 Övriga intäkter 

Budget Budget Utfall Avvikelse Utfall 2018 
helår Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug 

Tillsyn 1 500 1 000 1 042 42 821 

Automatlarm 9 920 6 613 6 656 43 6 775 

Utbildning 5 500 3 667 2 276 -1 391 3 404 

Övriga intäkter pensionfinansiering 10 663 7 109 4 435 -2 674 17 276 

Övriga intäkter 14 426 9 617 10 299 682 9 802 

Summa 42 009 28 006 24 708 -3 298 9 778 

Not 3 Verksamhetens kostnader 

Budget Budget Utfall Avvikelse Utfall 2018 
helår Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug Jan-Aug 

Löner -118 595 -79 063 -78 953 110 -95 359 

Lönekostnader - pension -15 634 -10 423 -8 888 1 535 * 

Lokaler -32 525 -21 683 -21 999 -316 -20 523 

Övriga driftskostnader -36 102 -24 068 -22 732 1 336 -22 889 

Avskrivningar -7 077 -4 718 -4 785 -67 -4 575 

Summa -209 933 -139 955 -137 357 2 598 -143 346 

* pensioner särredovisades inte 2018 
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NOTER 

Not 4 Fordringar 

2019-08-31 2018-12-31 

Kundfordringar 65 524 83 945 

Övriga kortfristiga fordringar 610 3 041 

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 4 294 3 138 

Mervärdesskattefordran 942 1 907 

Summa 71 370 92 031 

Not 5 Långfristiga skulder 

2019-08-31 2018-12-31 

Checkkredit Helsingborgs stad 65 000 65 000 

Långfristig del av leasingsskuld 2 885 1 693 

Summa 67 885 66 693 

Not 6 Kortfristiga skulder 

2019-08-31 2018-12-31 

Leverantörsskulder 1 661 7 522 

Kortfristig del av leasingskuld 773 522 

Övriga kortfristiga skulder 5 743 5 945 

Avgiftsbestämd pension inkl särskild löneskatt 3 832 4 844 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 77 005 77 697 

Summa 89 014 96 530 

Not 7 Avsättning 
2019-08-31 2018-12-31 

Avsatt till pensioner R-SAP per 2018-12-31 16 275 15 915 

Reglering 0 103 

Ränteuppräkning 123 161 

Basbeloppsuppräkning 358 250 

Nya utbetalningar -494 -430 

Intjänad Särskild avtalspension 3 553 277 

Övrig post -15 -1 

Avsatt till pensioner R-SAP per 2019-08-31 (60 år) exkl löneskatt 19 801 16 275 

Särskild löneskatt 24,26 % 4 804 3 948 

Avsatt till pensioner R-SAP per 2019-08-31 (60 år) inkl löneskatt 24 604 20 223 
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NOTER 

Not 8 Finansiella kostnader 

Avsättning till pensioner finansiell kostnad 

Ränta på checkkredit 

Övriga finansiella kostnader 

2019-08-31 

119 

0 

25 

143 

2018-12-31 

161 

75 

38 

274 

Not 9 Balanskravsutredning 

+ Årets resultat enligt resultaträkningen 

- reducering samtliga realisatinsvinster 

+ justering av realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 

- justering av realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 

+ orealiserade förluster i värdepapper 

- justering för återföring av orealiserade försluster i värdepapper 

= årets resultat efter balanskravsjusteringar 

-reservering medel till resultatutjämningsreserv 

+ användning av medel till resultatutjämningsreserv 

= Balanskravsresultat * 

2019-08-31 

0 

0 

-477 

2018-12-31 

-477 

0 

0 

0 

0 

0 

-477 

0 

-477 

* prognosticerat resultat tertialrapport 2, 2019-08-31 

Not 10 Revisionskostnader 

Revision 

Utökad granskning 

69 

12 
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REDOVISNINGSPRINCIPER 

Redovisningsprinciper 
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Redovisningen är upprättad enligt kommunallagen, Lag om kommunal redovisning och i enlighet 

med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

Materiella tillgångar 

Fordon och inventarier med en ekonomisk livslängd på minst tre år och ett anskaffningsvärde på 

ett halvt prisbasbelopp redovisas som materiella anläggningstillgångar. 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärde efter avdrag för 

planerade avskrivningar. Avskrivningarna påbörjas månaden efter anskaffningen tagits i bruk. 

De fordon som har övertagits från medlemskommunerna i samband med deras anslutning till 

förbundet och som vid överlåtelsen hade ett bokfört värde som översteg ett halvt prisbasbelopp 

har tagits upp som anläggningstillgångar i balansräkningen. Medlemskommunernas 

avskrivningsplaner för dessa har fortsatt att användas, då i huvudsak samma tidsperspektiv för 

avskrivning tillämpats. 

De huvudsakliga avskrivningstiderna/nyttjandeperiod som tillämpas är: 

Markanläggningar 20 2S år 

Fordon 3 20 år 

Räddningstj änstmtr l s IS år 

Inventarier s 10 år 

IT utrustning 3 s år 

Leasing 

De flesta av förbundets mindre fordon (tjänstevikt under 3,5 ton) hyrs eller leasas. För närvarande 

leasar/hyr förbundet 25 bilar. Utbytestakten för leasingfordon är 7 - 8 år. 

Avsättningar 

U n der avsättningar redovisas pensionsskuldökningen för den del av utryckningspersonalen som 

har särskild avtalspension (R-SAP avtal). Dessa har rätt att gå i pension vid 58 års ålder. Dessa 

pensionsrätter inarbetas löpande och kostnadsförs enligt beräkningar gjorda av förbundets 

pensionsadministratör KPA. Snittåldern beräknas i nuvarande beräkning bli 60 år. RSNV belastar 

driften med internt påslag för sociala avgifter totalt 39,15% (7, 7 % avser bokning för 

kollektivavtalad pension). Överstigande kostnader för pensionsdelen finansieras av 

ägarkommunerna och fördelas enligt aktuell ägarindelning. 
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REDOVISNINGSPRINCIPER 

Fordringar 

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betald. För 

kundfakturor har de fakturor med förfallodatum äldre än 6 månader bokas som osäkra. 

Långfristiga skulder 

U n der långfristiga skulder redovisas den checkkredit som förbundet har i Helsingborgs stads 

koncern, motsvarande saldo finns under omsättningstillgångar kassa och bank. 

Kortfristiga skulder 

Semesterlöneskuld och skuld för okompenserad övertid regleras till aktuellt värde vid varje 

helårs bokslut. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 

transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och 

banktillgodohavande. 



 
 
 

 

 

 

Direktionen består av 9 ledamöter och 9 ersättare. 

Helsingborg utser 3 ledamöter och 3 ersättare. 

Ängelholm utser 2 ledamöter och 2 ersättare. 

Örkelljunga utser 2 ledamöter och 2 ersättare. 

Bjuv utser 2 ledamöter och 2 ersättare. 

Direktionens ordinarie ledamöter 

Christian Orsing (M) ordförande Helsingborg 
Simon Nilsson (KD) Helsingborg 
Renee Sandberg Ohlander (S) Helsingborg 
Ola Carlsson (M) 1 :e vice ordförande Ängelholm 
Lars Nyander (S) Ängelholm 
Henrik Nilsson (M) 2:e vice ordförande Örkelljunga 
Stefan Svensson (SD) Örkelljunga 
Anders Månsson (S) Bjuv 
Mikael Henrysson (SD) Bjuv 

Direktionens ersättare 

Hans Bosson (M) Helsingborg 
Lennart Ericsson (S) Helsingborg 
Anna Jähnke (M) Helsingborg 
Liss Böcker (C) Ängelholm 
Åsa Larsson (S) Ängelholm 
Gunnar Edvardsson (KD) Örkelljunga 
Tommy Brorsson (SD) Örkelljunga 
Ulrika Thulin (S) Bjuv 

FÖRBUNDSDIREKTIONEN 

Förbundsdirektionen 

30 




	Kallelse förstasida
	2. Föredragningslistan
	3. Interpellation från Lars Nyander (S) gällande skrivelse från personal inom individ- och familjeomsorgen
	4. Delårsrapport per 2019-08-31
	5. Arbetsgivarepolicy för Ängelholms kommun
	6. Sammanträdesdagar 2020 - Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott
	7. Renhållningsordning och Regional avfallsplan 2019-2023
	8. Begäran om överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken
	9. Motion från Mikael von Krassow m fl (S) om ljusshow vid nyår och andra arrangemang
	10. Fyllnadsval av ny ersättare i nämnden för kultur, idrott och fritid på vakant plats (S)
	11. Val av ny lekmannarevisor i Jöns Hansson i Heagårds stiftelse 
	12. Entledigande samt val av ersättare efter Anders Bengtsson (EP) gällande uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning
	14. Medborgarförslag om namn på gångväg i Skälderviken
	16. Medborgarförslag rörande Ny parkering Hembygdsparken
	17. Belut från Länsstyrelsen om ny ersättare i kommunfullmäktige efter Kjell-Arne Nilsson (S)
	18. Granskning av delårsrapport januari-augusti 2019, Räddningstjänsten Skåne Nordväst



