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  NKIF 2019/36

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

Nämndsekreterare
Linda Wahlström
0431-46 81 64
linda.wahlstrom@engelholm.se Nämnden för kultur, idrott och fritid

 

Justering av protokollet

Ärendebeskrivning
Nämndens protokoll ska justeras av ordföranden och två justeringspersoner.

 
Förslag till beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar:

1. Till att justera dagens protokoll utses Susanne Jönsson och Christina Hanstål.
 

2. Justeringen äger rum på stadshuset i Ängelholm torsdagen den 18 april kl. 08.30

_____

Linda Wahlström
Nämndsekreterare

Beslutet expedieras till:
---
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Nämndsekreterare
Linda Wahlström
0431-46 81 64
linda.wahlstrom@engelholm.se Nämnden för kultur, idrott och fritid

 

Godkännande av dagordningen

Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för nämnden för kultur, idrott och fritid åligger det ordföranden att ansvara 
för nämndens möten och dagordningen till sammanträdena.

Nämnden har att ta ställning till om dagordningen för dagens sammanträde kan godkännas.

 

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar:

1. Dagordningen godkänns

_____

Linda Wahlström
Nämndsekreterare

Beslutet expedieras till:
---
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Nämndsekreterare
Linda Wahlström
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Informationsärenden

1. X-Sites
Nina Wenedikter, konstpedagog, kl. 13.05-13.20

2. EM 2020 F17 och för-EM 2019
Daniel Henrysson, fritidskonsulent, kl. 13.20-13.35

3. Nämndens budgetförslag 2020
Anders Kronfelt, ekonom, kl. 13.35-14.05

4. Handlingsplan bad, idrott och friluftsliv,
Information inför beslut i nämnden nästa månad
Louis Palmgren, handläggare, kl. 14.05-14.35

  
 ____



TJÄNSTEUTLÅTANDE
1 (2)

Diarienummer
2019-03-20

 

  NKIF  
2019/62

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se
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Handläggare
Louis Palmgren
0431-468957
louis.palmgren@engelholm.se Nämnden för kultur, idrott och fritid

 

Svar på Remiss NSR Regional avfallsplan 2019-2023

Ärendebeskrivning
NSR har tagit fram en regional avfallsplan för kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, 
Höganäs, Åstorp och Ängelholm. 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.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterad den 20 mars 2019
Regional avfallsplan 2019-2023

Utredning
Remissyttrande ska lämnas till NSR AB senast den 31 mars. Nämnden för kultur, idrott och 
fritid har fått förlängd svarstid till den 30 april.

Nämnden för kultur, idrott och fritid har inget att erinra.

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att nämnden för kultur, idrott och fritid inte har något att erinra

_____
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Maria Birgander Susann Toft
Verksamhetschef Kultur och stad Enhetschef Allmänkultur

Beslutet expedieras till:
Verksamheten Kultur och stad
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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 kap. 
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, hur utvecklingsarbetet 
med avfall ska drivas i regionen. Planen 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 2023:

1. Förebygga resursslöseri

2. Avfall som en resurs

3. Förebygga och begränsa nedskräpning

4. Människa och klimat 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 invånare 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 Helsingborg där 11 kommuner samarbetar för 
tillväxt, effektivitet och utveckling av kommunerna. Visionen för Familjen Helsingborg är att 
till 2020 upplevas som en sammanhängande 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. I detta 
avtal krävs att allt hushållsavfall inom kommunen lämnas 
till NSR. 

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.

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: 

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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 ● Matavfall 
 ● Plastavfall
 ● Grovavfall
 ● Textilavfall
 ● Externslam
 ● Schaktmassor

Dessa områden behöver extra insatser inom NSR-regio-
nen då det finns brister i insamlings- eller behandlingsledet 
men också i återvinningsledet. Genom prioritering av 
åtgärder inom dessa områden kan regionen minska avfalls-
mängderna och dess farlighet, samtidigt som vi kan bidra 
till att målen uppfylls både nationellt och globalt. Det är 
viktigt att se ett helhetsperspektiv ur miljösynpunkt. 

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 annorlunda. 

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 matavfall 
från restavfallet, så att allt matavfall som uppstår tas om-
hand på bästa sätt genom rötning och kan bli energi. 

Livsmedelsverket har under 2018 tagit fram en hand-
lingsplan för matsvinn med åtgärdsförslag inom nio om-
råden. 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 vikten. 
Trots dess fantastiska egenskaper finns flera utmaningar 
med plast; består till stor del av fossil råvara, förpackning-
ars sammansättning försvårar återvinning, bidrar till ned-
skräpning på land och i hav samt att plast kan innehålla 
hälsoskadliga tillsatsämnen.

Mikroplast

 Mikroplaster är ett 
samlingsnamn för plast-
partiklar som är mindre 

än 5 millimeter. 

”4 % av världens olje- 
konsumtion används idag 

vid plasttillverkning”

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. Plastprodukter som hamnar på fel 
plats – i naturen och i våra hav – bildar läckage av kemika-
lier och när plasten slits ner bildas mikroplaster. Plast-
förpackningar, cigarettfimpar och sugrör är några av de 
största källorna till nedskräpning och alla innehåller plast. 
Att organismer 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 plastar-
tiklar för engångsbruk för att 
minska påverkan på naturen. 
Det finns också en stor andel 
produkter som består av plast 
men som inte är en förpack-
ning – blöjor, tandborstar och 
utemöbler är några exempel. 
Idag går dessa produkter till energi-
återvinning 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 förnybar råvara, till exempel majsstärkelse eller tallolja. 
Bionedbrytbar plast är en plast som kan vara baserad på 
biobaserad eller fossilbaserad råvara, men har nedbrytbara 
egenskaper vid industriell kompostering. 

1 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8811-8.pdf?pid=22466
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
5 https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rapporter/Plastrapporten.pdf



8

REGIONAL AVFALLSPLAN 2019–2023

För en bättre hantering 
av plast i framtiden 

måste plasten bli 
mer cirkulär så att 
den kan återvinnas 
många gånger. Vi 
behöver också före-
bygga konsumtion 
av onödig plast och 
främja produkter 

tillverkade av återvun-
nen samt biobaserad 

plastråvara. 

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.

Grovavfall 

15 procent av den totala mängden hushållsavfall per in-
vånare 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 
avfallskärlen, 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 

”Konsumtionen av  
möbler, hushållsartiklar och 

underhåll ökade med 44 % 
mellan år 2006 och 2016”
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6 https://www.gu.se/forskning/publikation/?publicationId=261124
7 https://www.avfallsverige.se/aktuellt/nyhetsarkiv/artikel/hogkonjunktur-ger-okande-avfallsmangder/
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 http://www.sverigesnatur.org/aktuellt/slam-kan-forsvinna-fran-akrarna/ 
11https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/07/utredning-ska-foresla-forbud-mot-spridning-av-avloppsslam-pa-akrar-och-krav-pa-atervinning-av-fosfor/
12 http://www.rikstermbanken.se/visaTermpost.html?id=273115
13 https://www.scb.se/contentassets/842cdb4c880247b28fad6fef853a0526/mi0305_2016a01_br_misambr1801.pdf

av möbler, hushållsartiklar och underhåll med 44 procent 
mellan 2006 och 2016. Under samma period ökade ut-
ländsk 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

Textilavfall

Vi konsumerar cirka 15 kilo textilier per person och år. 
Av dessa slängs ungefär hälften och endast tre kilo går 
till återanvändning.8 Textilier bidrar med miljöpåverkan i 
form av kemikalier och en stor andel vattenförbrukning. 
Många textiler innehåller plast och vid tvättning frigörs 
mikroplaster. För att förebygga textilavfall och därigenom 
minska miljöpåverkan från hanteringen av textilier krävs 
förändrade konsumtions- och produktionsmönster. Tek-
niken 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 återvinningsbara 
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 enskilda avlopp. Externslam är det slam 
som avfallshanteringen har ansvar för och klassas som ett 
hushållsavfall. Slam från reningsverken, ansvarar Vatten 
och avlopp-sektorn för och klassas inte som ett hushålls-
avfall. Dessa två flöden hanteras idag på reningsverken. 

LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) har i omgångar av-
rått bönder från att använda externslam på åkrarna. Även 
om externslammet innehåller det nödvändiga näringsäm-
net fosfor, som det råder brist på, kan det även innehålla 
andra slags ämnen som inte bör hamna på åkrarna.  

Det har bland annat handlat om tungmetaller som 
kadmium, bromerade flamskyddsmedel samt rester från 
läkemedel, färger, rengöringsmedel och mikroplaster.10 

Det är därmed viktigt att hitta en långsiktig lösning för 
att ta tillvara de näringsämnen som finns i externslammet 
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.11

Schaktmassor

Med schaktmassor avses massor som består av jord eller 
annat material som lossgjorts genom schaktning.12

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).13

De schaktmassor som kommer in till återvinningsan-
läggningar idag används i stor utsträckning som konstruk-
tionsmaterial för att sluttäcka deponier. Efterhand som 
deponier sluttäcks kommer behovet att minska och inom 
3–5 år finns inte längre behov av jord som sluttäcknings-
material i nordvästra Skåne. 

De grus och sandtäkter som finns i regionen belägna 
långt från de största tätorterna. Det finns därför flera 
miljövinster med att öka mängden återvinning, behandla 
schaktmassor samt implementera platsspe-
cifika 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 förorenade schaktmassor.    

Deponering

Behandlingsmetoden  
där avfall läggs på hög  

kallas deponering. 
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3. 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 fem hållbarhetsmål med tillhörande delmål. Hur dessa 
beaktas i denna plan beskrivs på nästa sida (s.11). 

EU-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 återvinnings-
metoder 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, s.12). 
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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RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Hållbarhetsmål Delmål Betydelse i regionen

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.

7.2 Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i 
den globala energimixen.

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.

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.

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.

En strävan mot ökad 
 återanvändning och återvinning. 

Energiåtervinning av avfall med 
stävan att minska innehållet av 
material med fossilt ursprung,  
samt öka biogasproduktionen. 

Hållbar hantering av avfall.

Förebygga och begränsa ned- 
skräpning på land och i vatten. 

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.

De globala målens betydelse för 
avfallshanteringen i regionen
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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 bild på nästa sida (s. 13).

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- 

Figur 1. EU:s avfallshierarki visar i vilken prioritetsordning avfall ska hanteras (Källa: Avfall Sverige).

kapaciteten fyrdubblats sedan 2015.
 ● Till 2030 har efterfrågan på återvunnet  

material fyrdubblats.
 ● Åtgärder ska riktas mot engångsprodukter  

och fiskeredskap. 

Nationella mål 
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. 

Förändring av producentansvaret 

I juni 2018 godkändes en ändring av 
förordningen kring ansvaret 
för förpackningar, som 
innebär en högre grad av 
fastighetsnära och kvar-
tersnära insamling av 
producentavfall. Detta 
beslut innebär att:

 ● 60 procent av alla 
bostadsfastigheter 
till 2021 ska ha 
en borttransport av 
förpackningarna från de 
vanligast förekommande ma-
terialen, och 100 procent från och med 1 april 2025. 

 ● Insamlingssystemet ska bistås av producenterna. 
Lagförslaget innebär också att producenterna får ett 
fullt operativt samt finansiellt ansvar. 

DEPONERA

ENERGI-
ÅTERVINNA

MATERIAL-
ÅTERVINNA

ÅTERANVÄNDA

FÖREBYGGA

Producentansvar 

Producenterna ska se  
till att det avfall som 

producenten ger upphov 
till samlas in, transporteras 

bort, återvinns, återanvänds 
eller bortskaffas. Denna 

skyldighet omfattas laglig 
av producentansvaret.
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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.

 ● Förpackningar ska designas för att  
kunna återvinnas. 

 ● Alla kommuner ska erbjuda separat  
insamling av matavfall. 

 ● Sortering på offentliga platser ska  
öka för att minska nedskräpning. 

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 
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
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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. 

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 avfallsverk-
samheten, ”Avfallshanteringen är effektiv för samhället 
och enkel att använda för konsumenterna. Avfallet före-
byggs 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”. 

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. 

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-
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. 

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.

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 

Fraktion Mål före den 1 januari 2020 Mål efter 1 januari 2020

Metall, ej dryckesförpackning 70 procent 85 procent 

Papp, papper, kartong och wellpapp 65 procent 85 procent 

Plast, ej dryckesförpackningar 30 procent 50 procent 

Glas 70 procent 90 procent 

Dryckesförpackningar av metall 90 procent 90 procent 

Målnivåer för förpackningar i Sverige avseende återvinning genom materialutnyttjande i viktprocent (SFS 2014:1073).
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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 tabellen på s.14.

Nationell avfallsplan  
och avfallsförebyggande  
program 2018–2023 
Den nationella avfallsplanen och det förebyggande pro-
grammet 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 in-
förts 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 situa-
tionen, samt att beskriva den inriktning 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 sam-
hällets 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 nationellt 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.

Når Sverige målen och hur  
bidrar 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 tillvara14, 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 företag15, 
men för att nå målet 50 procent biologiskt behandlat 
matavfall behöver den separata insamlingen öka ytterligare 
och rejektmängden måste minska16. Även om den insam-
lade mängden matavfall har ökat under de senaste åren, 
visar uppföljningen att utbyggnaden 
behöver öka ännu snabbare än 
nuvarande takt för att kunna 
uppnå återvinningsmålet på 
50 procent. I NSR-regionen 
uppgick andelen insamlad 
mängd matavfall till cirka 78 
procent17 år 2017, vilket är 
en ökning med 55 procent 
sedan 2011.

Etappmålet om ökad resurs-
hållning inom byggsektorn har tidigare 
bedömts som uppnått enligt Naturvårdsverket, 
men bedöms nu inte kunna nås till 2020. Detta beror på 
bristfällig statistik för insamlade mängder bygg- och riv-
ningsavfall. 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 regionen räknas fram.

 

14 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6839-4.pdf?pid=22595 
15 2018 samlade 212 kommuner in matavfall i någon utsträckning, https://www.avfallsverige.se/avfallshantering/insamling/matavfall/
16 http://www.sverigesmiljomal.se/arlig-uppfoljning-2018 
17 Baserat på plockanalyser från villor 2017

Rejekt

Det material som 
 på grund av sin låga 

kvalité inte accepteras  
i behandlings -

processen.
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Fraktion Mål före den 1 
januari 2020 (%)

Mål efter 1  
januari 2020 (%)

Återvinningsgrad i 
Sverige 2016 (%)

Återvinningsgrad i 
NSR-regionen (%)

Metallförpackningar 70 85 79 73

Papp-, papper-, kartong-  
och wellpappförpackningar

65 85 82 82

Plastförpackningar 30 50 47 55

Glasförpackningar 70 90 93 94

Målnivåer för förpackningar i Sverige avseende återvinning genom materialutnyttjande  
i viktprocent (SFS 2014:1073) och återvinningsgraden för regionen.

Avfallsmängderna för regionen år 2015 och vilka mängder som ska 
nås till 2025. Angivet som kilo per invånare och år.

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.

2015 2025

Matavfall 55,1 41,3

Restavfall 179,1 134,3

Totalt 234,2 175,7

Regionala mål –  
Skånes miljömål
Länsstyrelsen Skåne har i uppdrag av regeringen att sam-
ordna det regionala miljöarbetet, ansvara för att ta fram 
och besluta om regionala miljömål, samt följa upp resulta-
tet för Skåne. Skånes miljömål är sedan 2013 samma som 
de nationella miljömålen, med undantag för målet Storsla-
gen 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.
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Åtgärder i åtgärdsprogrammet för miljökvalitetsmålen i Skåne.

Biogas

Biogasproduktionen i Skåne ska vara 3 terawattimmar år 2020.

Skånska åtgärder för miljömålen

För att nå miljökvalitetsmålen i Skåne har ett regionalt 
åtgärdsprogram tagits fram. I programmet redovisas pri-
oriterade åtgärder för att nå en hållbar utveckling i länet. 
Efter revidering av åtgärdsprogrammet som antogs 2012, 
så är programmet för programperioden 2016–2020 anta-
get. 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 tabellen nedan. 

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.

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.
 ”Ett klimatneutralt  

och fossilbränslefritt  
Skåne till 2030”
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4. 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. 
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. För inspiration finns ett aktivitetsbibliotek på 
NSR:s hemsida.

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 2023

Effektmål 1:2
Önskad effekt  

till 2023

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

2019

 

2020

2021

2022  

2023

Projektgruppen tar fram 
aktiviteter för 2020.

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 2019.

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 aktuell status för 

aktiviteterna 2023.

Projektgruppen   
diskuterar genomförda 

aktiviteter och förslag på 
aktiviteter för 2021.

Projektgruppen  diskuterar 
genomförda aktiviteter 

2020 och förslag på 
 aktiviteter för 2022.

Projektgruppen  diskuterar 
genomförda aktiviteter 

2021 och förslag på 
 aktiviteter för 2023.

Projektgruppen   
diskuterar genomförda 

aktiviteter 2022.

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 2023 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 2017–2023 och år exklusive trädgårdsavfall från Avfall Web.

Figur 6. Total mängd avfall per invånare 2017 (exklusive trädgård). NSR-värdet är medelvärdet av 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  
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Dela,  
låna, hyra 

& leasa
Återan- 

vänd, underhåll, 
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Effektmål 1:1:2  Matsvinnet i regionen ska minska med 50 procent per invånare till 2023  
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 2023.

Mätning: Via plockanalyser som sker årligen i relation till insamlade mängder mat- och restavfall.

Effektmål 1:1:3  15 procent av det grovavfall som samlas in ska gå till återanvändning till 2023. 

Nuläge: 3,5 procent.

Målbeskrivning: Mycket grovavfall 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 genom att öka medveten-
heten 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 1:2:1   Mängden uppkommit avfall från verksamheter ska minska och antalet  
Miljönär-märkningar ska öka.

Nuläge: 58 stycken miljönärer.

Målbeskrivning: Det finns ingen samlad statistik för verksamhetsavfallet men regionen ska verka för att avfalls-
mängden ska minska. Avfall Sverige lanserade kampanjen ”Miljönärvänlig” 2015 med syfte att 
uppmärksamma verksamheter som bidrar till att minska mängden avfall genom en Miljönär- 
märkning. Verksamheter kan bli erbjudna eller själva ansöka om märkningen och NSR är den 
aktör som handlägger ansökningarna. 

Mätning: Antal Miljönär-märkta verksamheter. 

1:2 Effektmål mot verksamhetsavfall

Effektmål 1:2:2   Öka mängden material som går till återanvändning från verksamheter  
på återvinningscentralerna.

Nuläge: Finns ingen statistik. 

Målbeskrivning: Mycket grovavfall 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 materialåtervinner i största möjliga mån och där-
efter  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 fritidsbo-
enden som hämtas från Avfall Web.

2:1 Effektmål mot hushållsavfall

Effektmål 2:1:1   Mängden restavfall per invånare ska minska med 42 procent  
till 2023 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 2023 ska restavfallsmängderna vara nere på 100 kilo per invånare och år.

Mätning: Insamlad mängd restavfall per invånare 2017–2023.

Effektmål 2:1:2   Återvinningsgraden av insamlat matavfall, förpackningar och  
tidningar ska öka till 2023 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 2023.

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.
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2:2 Effektmål mot verksamheter

Effektmål 2:1:4 Mängden restavfall från återvinningscentralerna ska minska  
med 30 procent per invånare till 2023 jämfört med 2017.

Nuläge: 25,1 kilo per invånare och år.

Målbeskrivning: Utifrån plockanalyser gjorda på restavfall från återvinningscentralen kan man se att det finns 
potential att materialåtervinna istället för att energiåtervinna som görs idag. 

Mätning: Insamlad mängd restavfall på återvinningscentralerna per invånare 2017–2023 hämtat från 
databasen Avfall Web.

Effektmål 2:1:5 100 procent av externslammet som samlas in från enskilda avlopp  
behandlas med mest lämplig teknik för att främja miljönytta till 2023.

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 förorenade schaktmassorna, som NSR hanterar, renas i den grad 
att de ska återanvändas i konstruktions- eller anläggningsändamål till 2023.

Nuläge: Majoriteten av schaktschaktmassorna används idag för sluttäckning av deponier. Detta arbete 
slutförs 2019.

Målbeskrivning: Idag används obehandlade förorenade schaktschaktmassor till sluttäckning av NSR:s deponier. 
Behovet av dessa kommer minska i takt med att deponierna sluttäcks. Behandling och åter-
användning av förorenade jordschaktmassor är nödvändigt för inte att fylla upp kvarvarande 
deponiutrymme mer än nödvändigt. Behandlade jordschaktmassor ska kunna återanvändas i 
konstruktions- och anläggningsändamål och bidra till cirkulära flöden samt minskade transporter.

Mätning: Mängd återanvända schaktmassor i förhållande till totalt inkommande förorenade schaktmassor.  

Effektmål 2:2:2  Andelen utsorterat avfall från verksamheter ska öka till 2023. 

Nuläge: Finns ingen samlad statistik för verksamhetsavfallet.

Målbeskrivning: Mycket av verksamheternas avfall kan materialåtervinnas. Vid miljötillsyn kontrolleras  
verksamheternas källsortering och avfallshantering.  

Mätning: Kontroll vid tillsyn.

Effektmål 2:2:3 Verksamheters farliga avfall ska sorteras ut och omhändertas 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 elektronikavfall sorteras ut och 
hanteras på rätt sätt.

Mätning: Kontroll vid tillsyn.
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Målområde 3:  
Förebygga och begränsa nedskräpning 
Detta målområde avser att förebygga och begränsa nedskräpning. Nedskräpning 
innebära 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 2023 från 2019.

Nuläge: Helsingborg 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 öka vi förståelsen för konsekvenserna av  
nedskräpning. På så sätt ökar vi motivationen att göra rätt. 

Mätning: Kundundersökning.

Målområde 4:  
Människa och klimat 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 klimatpåverkan från avfallshanteringen i regionen ska  
minska till 2023 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 ske med minimal påverkan på människors hälsa och miljö.

Mätning: Inrapporterad drivmedelsförbrukning.
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Effektmål 4:1:2 NSR ska upprätta platser i regionen för mellanlagring av  
schaktmassor för att minska transporterna.

Nuläge: 0 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 ska öka till 2023  
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 4:1:5 Biogastillverkning och avsättning ska öka till 2023.

Nuläge: 6 890 074 normalkubikmeter (Nm3).

Målbeskrivning: Genom utsortering av matavfall ökar biogastillverkningen och biogödseln 
vilket bidrar till ett cirkulärt kretslopp.

Mätning: Producerad biogas och biogödsel.

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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5. 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 är 
styrande, 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 un-
derlätta 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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6. Framtidsutsikter
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. 

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 transporterna i städerna minska. Så hur planerar vi för 
en smart citylogistik? Vilka möjligheter till synergieffekter 
finns i citylogistiken? Ämnet är aktuellt och i samband 
med Helsingborgs stadsutvecklingsprojekt H+ studeras 
resursflöden för att få till en hållbar logistik och ett mini-
malt 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 203018. 

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 konsumenter gör hållbara val och när vi endast tar i 
anspråk de resurser vi behöver, kan vi uppnå en cirku-
lär ekonomi där avfall blir till material som blir till nya 
produkter.  

18 http://www.sverigesnatur.org/aktuellt/slam-kan-forsvinna-fran-akrarna/
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7. 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

Projekt-
ansvarig: 

Sandra Persson, enhetschef  
planering och uppföljning

Projektledare: Tina Jörgensen, avfallsstrateg

Biträdande 
projektledare:

Josefin Stråhle, avfallsstrateg

Styrgrupp

Bjuvs kommun Deltagit

Båstad 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

Båstad 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

Båstad 
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

Båstad  
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.19 

Deponering 

Behandlingsmetoden där avfall läggs på hög  
kallas deponering. 

Externslam 

Med externslam menas avloppsslam från trekammarbrun-
nar och andra enskilda avlopp. 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. 

19 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, läkemedelsrester 
och farligt avfall. Exempel på avfall från annan verksam-
het som är jämförligt med avfall från hushåll: avfall från 
personalmatsalar, storkök och toalettavfall. 

Mikroplast 

Mikroplaster är ett samlingsnamn för plastpartiklar som är 
mindre än 5 millimeter. 

Miljöstation 

En avlämningsplats för farligt avfall som uppkommer i 
hushållen, till exempel kemikalier av olika slag, bekämp-
ningsmedel, spilloljor, färgrester, lösningsmedel, batterier.
 
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

Plast är ett bra ämne med många olika egenskaper. Det 
används bland annat till att minska matsvinn, säkerhet 
för elektroniska produkter, hygien och inom sjukvården. 
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 se till att det avfall som producenten 
ger upphov till samlas in, transporteras bort, återvinns, 
återanvänds eller bortskaffas. Denna skyldighet omfattas 
laglig av producentansvaret. 

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.

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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Folkmängd och fakta
Bjuvs kommun är ungefär 116 kvadratkilometer stort och 
ligger mitt i nordvästra Skåne. Kommunen kännetecknas 
av ett öppet landskap med närhet till skogbevuxna höjd-
områden och förhållandevis stor areal tätorter. På flera 
ställen finns spår av tidigare gruvdrift. Bjuvs kommun 
utgör en del av Familjen Helsingborg tillsammans med tio 
andra kommuner i nordvästra Skåne. Den 31 december 
2017 bodde 15 429 personer inom kommunen. 

2016 var cirka 70 procent av boendeformerna i kom-
munen småhus med äganderätt, vilket innebär att detta 
var den vanligaste boendeformen, cirka 5 procent var 
flerbostadshus med bostadsrätter och cirka 15 procent var 
flerbostadshus med hyresrätter. Det fanns 4 576 småhu-
senheter för en till två familjer. Av dessa var 161 fritids-
bostäder och 4 415 permanentbostäder. Andelen hushåll 
som bor i lägenheter är låg och totalt finns det 1 526 
lägenhetshushåll i kommunen varav merparten ägs av det 
kommunägda bostadsföretaget Bjuvsbostäder1.

Näringslivsstruktur

I Bjuvs kommun finns cirka 930 företag varav 397 stycken 
är aktiebolag. Bjuvs kommun är den största arbetsgivaren 
i kommunen med 1 180 anställda. Det största privata 
företaget är Saint – Gobain Sweden AB med cirka 400 
anställda. Siffrorna gäller årsskiftet 2017/2018.

Framtidsutsikt

Ny ÅVC

Befintlig återvinningscentral (ÅVC) i Bjuv uppfyller inte 
kraven på rationell återvinning. Bland annat kan centralen 
inte ta emot tillräckligt antal fraktioner och är dessutom 
försedd med containers som endast går att utnyttja genom 
påfyllning uppifrån, från en enklare trappa, vilket innebär 
att allt material måste lyftas i containern. Invånarna i kom-
munen föredrar att åka till andra ÅVC:er.

NSR har gemensamt med Bjuvs och Åstorps kommun 
utrett hur kommunerna kan bygga en ny gemensam ÅVC.  
Målet är att skapa en modern anläggning som är attraktiv 
för kunden samt kan skötas rationellt. En viktig aspekt är 
också att skapa goda förutsättningar för återbruk, något 
som i dagsläget inte finns på ett bra sätt.  Förhandlingar 
om geografisk och demografisk optimal placering pågår 
och förhoppningen är att ÅVC: n kommer att uppföras 
under perioden för avfallsplanen. 

Förändringar i bostadsbeståndet

Bjuvs kommun är inne i en förändringsprocess.  En ökad 
inflyttning till kommunen jämfört med tidigare perioder 
leder till ett ökat behov av nya bostäder. Bedömningen är 
att inflyttningen kommer att fortsätta under perioden för 
avfallsplanen. Utvecklingen bedöms främst ske i de tre 
tätorterna med den betydande delen i huvudorten Bjuv. År 
2021 startar persontågstrafik längs Söderåsbanan med en 
station i Billesholm. Detta förväntas ge förändringar i or-
ten och kan innebära ytterligare ökat bostadsbyggande där. 

1  SCB

Bilaga 1A. 
Beskrivning av  
Bjuvs kommun
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Under åren 2015 – 2017 har befolkningsökningen varit 
hög utan motsvarande bostadsproduktion vilket har inne-
burit att trångboddheten ökat. Hushållssammansättning-
arna har också förändrats, något som förmodas fortsätta 
under perioden, med fler och framförallt större hushåll.  

I Bjuvs kommuns vision och bostadsförsörjningspro-
gram finns ställningstaganden kring varierade boenden 
med ökad täthet i stations- och kollektivtrafiknära läge. 
Kommunen kommer därmed verka för ett byggande 
med en betydande andel flerbostadshus lokaliserade i 
stations- och kollektivtrafiknära lägen. Utifrån en befolk-
ningsökning på 1 procent per år finns det ett behov av en 
produktion på cirka 80 bostäder om året under perioden 
för avfallsplanen.  

Utbyggnadsplan av avloppsnät 2018–2023 

Sydost om Södra Vram ligger cirka 20 fastigheter längs 
med Böketoftavägen som inte är anslutna till det kommu-
nala avloppsnätet. Avloppsanläggningarna består idag av 
slamavskiljare i trekammarbrunn, trekammarbrunn följt 
med sandfilter samt sluten tank. Fastigheterna är anslutna 
till kommunalt vatten. 

Lokala mål
Vision 2030

Bjuvs kommuns vision antogs år 2016 och redovisar den 
övergripande riktning kommunen vill ha i sitt arbete. 
Den övergripande ledstjärnan är ”Var med och forma ett 
helt samhälle”. Denna konkretiseras med hjälp av fyra 
visionsområden som tillsammans visar vad den kommuna-
la organisationen ska arbeta mot. De fyra visionsområdena 
är Puls i tryggheten, Nästa generation i fokus, Jämlikhet i olikhet 
och Kraft i nyskapande. I dessa visionsområden, främst i 
området Nästa generation i fokus, finns ställningstaganden 
kring miljöfrågorna som kopplas till arbetet med avfall i 
kommunen. I visionen fastställs att Bjuvs kommun ska:

 ● se till sina besluts långsiktiga konsekvenser
 ● ha klimatneutrala verksamheter 2030
 ● göra det lätt för sina invånare att leva miljövänligt
 ● vara ett föredöme i arbetet för en hållbar utveckling 

Nulägesbeskrivning hushållsavfall Bjuv 

Avfallsmängder

Fastighetsnära kommunalt ansvar

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Restavfall 130,6 131,0 113,2 126,7 113,0 112,9 118,8

Matavfall, orent 0,0 2,9 1,4 0,1 0,0 0,1 0,0

Matavfall 45,7 42,6 46,6 57,4 59,1 58,1 59,8

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

Trädgårdsavfall 109,0 95,5 94,9 82,0 94,4 88,5 91,4

Summa hämtat vid fastighet 287,8 274,2 258,4 268,4 268,7 262,0 272,8

Producentansvarsmaterial - fastighetsnära, återvinningsstationer och återvinningscentral

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tidningar 42,8 39,4 41,3 36,7 37,4 38,9 40,2

Pappersförpackningar 16,0 135,5 18,8 21,0 19,5 20,4 21,2

Glasförpackningar 12,7 13,9 14,3 14,3 15,0 16,5 16,0

Metallförpackningar 3,5 3,4 4,3 3,3 3,0 3,2 3,4

Plastförpackningar 7,1 7,6 11,0 13,4 12,9 13,3 10,8

Summa förpackningar och tidningar 82,1 77,7 89,7 88,7 87,7 92,4 91,6

Tabell 1. Insamlade mängder avfall från hushållen över tid, 2011-2017. Angivet som kilo per invånare och år.

Tabell 2. Insamlad mängd producentansvarsmaterial över tid, 2011-2017. Angivet som kilo per invånare och år.
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Tabell 4. Insamlad mängd avfall från återvinningscentralerna lämnat av invånare från Bjuv kommun över tid, 2011-2017.  
Angivet som kilo per invånare och år.

NSR återvinningscentral

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Restavfall, plattan 12,2 9,9 12,7 18,9 13,8 15,1 22,9

Restavfall, brännbart 3,5

Resårmöbler - 3,2 3,1 2,5 3,0 2,9 5,2

Trädgårdsavfall 11,5 10,3 12,1 12,0 8,5 7,9 15,2

Trä 17,8 14,9 15,1 18,0 5,5 6,2 12,6

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

Kabelskrot - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3

Wellpapp (via åvc) - - - 2,4 2,7 2,3 4,5

Farligt avfall 3,0 3,4 3,9 3,5 2,0 2,1 3,4

Elavfall 9,2 8,6 8,0 7,9 6,1 5,8 9,6

Återbruk, möbler - - - 1,3 1,2 1,2 1,8

Återbruk, textil - - - 1,3 1,7 1,3 0,8

Summa inkommande till  
återvinningscentralen

60,0 56,4 62,2 76,4 49,2 49,8 88,9

Total avfallsmängd från hushållen 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total avfallsmängd 429,9 408,4 410,4 430,8 402,7 401,6 450,7

Total avfallsmängd,  
exklusive trädgårdsavfallet

309,4 302,6 303,3 336,8 299,9 305,1 344,2

Tabell 3. Total mängd insamlat avfall (fastighetsnära, återvinningsstationer och återvinningscentral) över tid, 2011-2017.  
Angivet som kilo per invånare och år.

Avfallsmängderna per  
invånare i Bjuv har ökat

Vid NSR:s återvinningsanläggning på Filbornaområdet 
vägs det avfall som samlas in bland villor och flerfamiljs-
hus. Vid varje invägning registreras mängderna indelat 
per fraktion och på årsbasis sammanställs statistik som 
ligger till grund för målsättningarna i denna avfallsplan. 
Den totala mängden avfall exklusive trädgårdsavfall per 
invånare har ökat med nästan 11 procent. 2015 berodde 
minskningen på återvinningscentralen framförallt på en 
tydlig uppdelning mellan hushållsavfall och verksamhets-
avfall på alla NSR:s återvinningscentraler. 2016 infördes 
ett passersystem på alla återvinningscentraler och sedan 
2017 kan allt inkommande avfall fördelas till rätt kommun 
beroende på vilken kommun avfallslämnaren tillhör.

Ökade mängder producent- 
ansvarsmaterial

Den totala mängden producentansvarsmaterial har ökat med 
cirka 11 procent sedan 2011. En av anledningarna är att 
mängden producentansvarsmaterial i restavfallet hos flerfa-
miljsfastigheter har minskat med tolv procent sedan 2014. 

Plockanalyser

Under flera år har plockanalyser genomförts på mat- och 
restavfall från hushållen i Bjuv. Plockanalyserna innebär att 
man sorterar avfall i olika fraktioner för att bestämma sam-
mansättningen 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 fritids-
abonnenter och cirka 6,5 kilo textil per invånare och år i 
flerfamiljshus. 
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Plockanalyser på restavfallet
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Restavfall flerfamiljsfastigheter 2018 Restavfall villor 2018

31 % 23 %

4 %

1 %

27 % 33 %1 % 1 %

37 % 42 %

Matavfall Farligt avfall & elektronik RestavfallTrädgårdsavfall Tidningar & förpackningar

Plockanalyser på matavfallet

Matavfall flerfamiljsfastigheter 2018 Matavfall villor 2018

7 % 5 %

2 % 3 %

10 % 10 %

69 % 75 %

12 % 7 %

Icke matavfall Oundvikligt matavfall Onödigt matavfall
Annat matavfall (tex.  
servetter, snittblommor)

Matavfallspåsar
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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 Bjuvs kommun ett planeringsansvar och ett tillsynsan-
svar (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 Bjuvs kommun och tro-
ligtvis kommer detta avfall in vid NSR återvinningsanlägg-
ningar främst i Åstorps kommun, men mindre mängder 
producentansvarsmaterial får lämnas i Bjuv. Bjuvs ÅVC tar 
inte emot något avfall från verksamheter.

Behandlingsanläggningar
Det finns fyra anläggningar med tillstånd för mottagning 
av avfall i Bjuvs kommun. Hushållsavfall och majoriteten 
av producentansvarsmaterial som samlas in av kommunen 
transporteras till NSR:s återvinningsanläggning i Helsing-
borg för mellanlagring och/eller sortering innan behand-
ling eller borttransport.

NSR återvinningscentral Bjuv

Fastighet: Bjuv 3:55. 
Verksamhetskod: 90:60. 
Typ av avfall: Grovavfall, trädgårdsavfall, återvinningsma-
terial, producentansvarsmaterial, elektronik samt farligt 
avfall. 
Behandlingsmetod: Anläggningen består av en återvin-
ningscentral för hushåll, med mottagning och mellanlag-
ring av återvinningsmaterial, grovavfall och farligt avfall. 
Allt material som kommer in transporteras till NSRs 
återvinningsanläggning Helsingborg eller direkt till annan 
mottagare för återvinning, mellanlagring eller slutomhän-
dertagande. På anläggningen finns ingen våg. Allt material 
vägs när det når mottagaren. 
Tillåtna mängder/kapacitet: Anläggningen har ett tillstånd 
från 2008 för mellanlagring av farligt avfall.   

Mängden farligt avfall får vid ett givet tillfälle aldrig  
överstiga följande värden: 

 ● 5 ton oljeavfall 
 ● 30 ton blybatterier 
 ● 100 ton elektriska och elektroniska produkter 
 ● Mer än 30 ton impregnerat trä 
 ● Mer än 1 ton annat farligt avfall

Söderåsens Bioenergi AB

Fastighet: Norra Vram 36:1. 
Verksamhetskod: 40:10, 90:160. 
Typ av avfall: Organiskt material.
Behandlingsmetod: Biologisk behandling/rötning. 
Tillåtna mängder: 65 000 ton/år. 

Hasanovs Bilservice

Fastighet: Vrams Gunnarstorp 1:20. 
Verksamhetskod: 90:120. 
Typ av avfall: skrotbilar. 
Behandlingsmetod: demontering. 
Tillåtna mängder: ej begränsat. 

Gripen Handel AB

Fastighet: Elestorp 6:72. 
Verksamhetskod: 90:40, 90:80, 90:110. 
Typ av avfall: annat avfall än farligt avfall. 
Behandlingsmetod: mekanisk bearbetning, sortering. 
Tillåtna mängder: 10 000 ton/år.

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.
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Avfallsupplag 
(fastighets- 
beteckning)

Start Avslut Typ av avfall Kommentar Klass

Ekeby 30:1 1970 
Gullfiber  
AB 

1977 
Bjuvs  
kommun

1977
Gullfiber  
AB 

1981 
Bjuvs  
kommun

Gullfiber AB: Torrt 
industriavfall samt härdat 
avfall från produktion 
av rörisolering under en 
kortare period. Innehöll 
fenolföroreningar.

Bjuvs kommun:
chaktmassor, byggnads-
avfall (tegel, virke och 
plast), trädgårdsavfall och 
grovsopor.

Föroreningens farlighet: 
Hög. Fenolföroreningar finns på  
platsen/Hushållsavfall). 

Föroreningsnivå: 
Mycket stor. Industriavfall 
innehållande fenolföroreningar. 

Spridningsförutsättningar: 
Hög. Geologiska förutsättningar. 

Känslighet: 
Stor. Åkerbruk sker i anslutning  
till objektet. 

Skyddsvärd: 
Måttlig. Där grundvatten inte  
används som dricksvatten.

2

Haberga 2:26 1963 1976 Hushållsavfall. Föroreningens farlighet:  
Hög. Hushållsavfall. 

Föroreningsnivå: 
Måttlig.

Spridningsförutsättningar: 
Hög. 

Känslighet: 
Stor: Åkerbruk sker i anslutning  
till objektet. 

Skyddsvärd: 
Måttlig. Där grundvatten inte  
används som dricksvatten.

2

Södra vram 7:10 
och 34:1

1956 1981 Hushållsavfall. Området 
användes sedan 1981 för 
schaktmassor, vilket prö-
vats enligt miljöskyddsreg-
ler. På området har funnits 
en grop för mottagning av 
oljeslam i vilken det också 
tippats fenolslam eller 
liknande.

Föroreningens farlighet:
Hög. Fenol/Hushållsavfall. 

Föroreningsnivå: 
Måttlig/Stor 
Spridningsförutsättningar: 
Hög (geologiska förutsättningar). 

Känslighet: 
Stor. Åvarps fälads naturreservat  
ligger ca 650 m bort från deponin, 
finns risk att lakvatten från deponin 
kan transporteras via vattendragen  
till naturreservatet.

2

Gunnarstorp 1: 
267

1940 1952 Hushållsavfall. Objektet 
har sedan 1991 varit och 
är fortfarande ett upplag 
för schaktmassor och 
trädgårdsavfall och flis. 

Föroreningens farlighet: 
Hög. Hushållsavfall. 

Föroreningsnivå: 
Måttlig. 

Spridningsförutsättningar: 
Hög. Geologiska förutsättningar. 

Känslighet: 
Stor. Rekreationsområde. 

Skyddsvärd:
Stor. Rekreationsområde.

2
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Billesholms gård 
9:1

1961 1972 Industriavfall från Gullfi-
ber AB. Härdat och ohär-
dat avfall med innehåll av 
fenolföroreningar. 

Föroreningens farlighet: 
Hög.

Föroreningsnivå: 
Mycket stor. Troligen hög pga. 
 industriavfall innehållande fenol. 

Spridningsförutsättningar:
Hög. 

Känslighet:
Stor. Stig/löpspår i anslutning till 
deponin. 

Skyddsvärd: 
Stor. Rekreationsområde och  
känsligt vattendrag i närheten.

2

Bjuvstorp 3:1 1940 1967 Hushållsavfall. Föroreningens farlighet: 
Hög. Hushållsavfall. 

Föroreningsnivå: 
Måttlig/ Hög.

Spridningsförutsättningar: 
Hög. 

Känslighet: 
Stor: Stig i anslutning till deponin. 

Skyddsvärd:
Stor. Känsligt vattendrag i närheten.

2

Bosarp 1:1 1974 Hushållsavfall. Föroreningens farlighet: 
Hög. Hushållsavfall. 

Föroreningsnivå:
Liten. Liten yta. 

Spridningsförutsättningar: 
Små. 

Känslighet: 
Måttlig. Finns grundvatten som inte 
används till dricksvatten. 

Skyddsvärd: Måttlig. Jordbruksverk-
samhet i närheten.

3
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Bilaga 1B. 
Beskrivning av  
Båstads kommun
Folkmängd och fakta
Båstads kommun ligger i det nordvästra hörnet av Skåne, 
som geografiskt kallas Bjärehalvön. Större delen av kommu-
nen gränsar mot havet och östra och norra delen gränsar mot 
Ängelholms respektive Laholms kommun. Sedan Hallands-
åstunneln öppnade för järnvägstrafik 2015 har möjligheterna 
för resande både till, från och inom kommunen förändrats 
och Hallandsåsen utgör inte en lika stor barriär mellan de 
norra och södra kommundelarna som tidigare. Samtidigt 
som kommunens läge skapar möjligheter är den en lands-
bygdskommun som klassas som turism- och besöksnärings-
kommun av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

Den 31 december 2017 bodde 14 796 personer i 
kommunen och enligt prognosen kommer invånarantalet 
öka till drygt 17 000 invånare år 2027. I kommunen finns 
cirka 9 500 småhusenheter för 1–2 familjer. Av dessa är 
cirka 4 500 fritidsboenden och cirka 5 000 permanentbo-
enden. Andelen hushåll som bor i hyresrätter är låg och 
totalt finns det cirka 1 700 lägenhetshushåll i kommunen 
varav merparten ägs av det kommunägda bostadsföretaget 
Båstadhem. Antalet lägenheter i bostadsrätt är än lägre 
med 600 lägenhetshushåll till antalet. 

Näringslivsstruktur

Båstads kommun är den största arbetsgivaren i kommunen 
med cirka 1500 anställda. Därefter står tillverkningsindu-
stri och byggnadsrelaterade företag tillsammans med han-
deln för den största sysselsättningen. I Båstads kommun 
finns cirka 1200 företag varav majoriteten är små eller 
medelstora företag med färre än 100 anställda. Över 95 

procent av företagen har 1–9 anställda. De största privata 
företagen är Lindab med tillverkning av stålprodukter och 
totalt cirka 750 anställda i Grevie och Förslöv, Nolato med 
tillverkning av gummi- och plastprodukter och cirka 120 
anställda samt byggföretaget PEAB med kontor i Förslöv 
och cirka 140 anställda.

Framtidsutsikt
Förändringar i bostadsbeståndet 

Båstads kommun har ett ensidigt bostadsbestånd som 
domineras av småhus (47 procent) och fritidshus (40 
procent) och bara 11 procent av bostäderna i kommunen 
finns i flerfamiljshus. Kommunens ambition uttrycks i 
riktlinjer för bostadsförsörjningen och prioriterar byggan-
de av hyres- och bostadsrätter i varierande storlek för att 
bredda utbudet och skapa möjlighet för fler människor att 
bosätta sig eller bo kvar i kommunen.1

Utbyggnad av avloppsnät 2018–2023

Områden som inte är anslutna till kommunalt vatten och 
avlopp men som uppfyller kriterier för samlad bebyggelse 
(cirka 20 fastigheter och uppåt) och kommer att byggas ut 
under 2018–2023 är Lyavägen, Ängalag, Margretetorpsvä-
gen, Rotalyckevägen, Varan 9:46 m.fl. och Kattviksvägen. 

1  Bostadsförsörjningsprogrammet för Båstads kommun 2016
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Lokala mål
Det finns två lokala måldokument som berör avfallsområ-
det i Båstads kommun. 

ÖP08 – översiktsplan Båstads kommun 

Båstads översiktsplan behandlar avfallet i kommunen 
under avsnittet Teknisk försörjning. I översiktsplanen 
anges att en effektiv hantering av avfall bygger på att det 
mesta avfallet sorteras vid källan både hos hushållen och 
verksamheterna. 

Miljöprogram 2012–2022 

Båstads kommun arbetar med fem övergripande områden 
som är av stor vikt för kommunen och på olika sätt täcker 
de nationella miljökvalitetsmålen. De fem övergripande 
områdena är Vatten, Natur och ekosystem, Energi och klimat, 
Transporter och Bebyggd miljö. Avfallsområdet berörs av 
området transporter och bebyggd miljö. Miljöprogrammet 
har som mål att Båstads kommuns samtliga transporter 
inklusive entreprenader ska vara fossilfria år 2022. Under 
området Natur och ekosystem är målet att öka andelen 
återvinning och återbruk i hela kommunen, att andelen 
 avfall ska minimeras, samt att avfallet ska källsorteras och 
matavfallet ska gå till biogasproduktion. 

Nulägesbeskrivning hushållsavfall Båstad

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 235,2 211,2 196,9 191,9 191,5 179,5 173,8

Matavfall, orent 72,2 14,7 7,2 0,0 1,0 0,0 0,0

Matavfall 8,4 67,7 78,9 87,2 86,5 92,0 96,6

Grovsopor 11,4 6,9 6,5 5,5 4,7 5,5 4,5

Trädgårdsavfall 69,3 70,4 62,3 62,6 61,0 54,7 61,8

Summa hämtat vid fastighet: 395,5 370,8 351,7 347,2 344,6 331,6 336,7

Producentansvarsmaterial - fastighetsnära, återvinningsstationer och återvinningscentral

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tidningar 33,0 28,9 46,7 45,2 50,5 45,5 43,4

Pappersförpackningar 10,3 9,5 22,8 29,7 29,8 28,8 31,7

Glasförpackningar 18,3 21,3 27,6 26,8 28,6 33,6 32,2

Metallförpackningar 1,8 1,9 3,3 4,2 4,1 3,9 5,3

Plastförpackningar 2,3 3,1 15,4 22,7 18,9 16,1 16,6

Summa förpackningar och tidningar 65,6 64,6 115,8 128,7 131,9 128,0 129,2

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.

Total avfallsmängd från hushållen

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total avfallsmängd 963,2 921,2 1076,7 847,7 639,2 611,3 617,2

Total avfallsmängd,  
exklusive trädgårdsavfallet

719,1 665,5 801,7 730,7 547,5 528,7 525,2
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NSR återvinningscentral 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Restavfall, plattan 107,9 90,7 82,0 76,6 50,4 49,6 42,5

Restavfall, brännbart 0,0 3,9

Resårmöbler 10,8 8,5 6,6 6,7 7,4 7,4

Trädgårdsavfall 174,8 185,3 212,7 54,4 30,8 27,9 30,2

Fallfrukt 0,0 0,0

Trä 132,3 122,5 134,6 73,5 20,0 19,6 19,5

Metallskrot 30,8 32,6 24,1 20,4 20,1

Kabelskrot 0,0 0,3 0,7 0,4

Wellpapp (via åvc) 7,9 8,0 7,1 7,4

Farligt avfall 23,6 22,9 21,5 17,1 6,3 5,7 6,1

Elavfall 23,3 21,1 21,9 23,4 16,1 13,2 13,7

Återbruk, möbler 0,0 0,0 0,4 1,3

Återbruk, textil 0,5 0,4 0,4 0,5

Summa inkommande till  
återvinningscentralen

501,2 485,8 609,1 372,4 163,1 152,4 153,0

Tabell 4. Insamlad mängd avfall från återvinningscentralerna lämnat av invånare från Bjuv kommun över tid, 2011-2017.  
Angivet som kilo per invånare och år.

Avfallsmängderna per  
invånare i Båstad har minskat

Vid NSR:s återvinningsanläggning på Filbornaområdet 
vägs det avfall som samlas in bland villor och flerfamiljs-
hus. Vid varje invägning registreras mängderna indelat 
per fraktion 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 nästan 26 procent sedan 2011. 
Den största bidragande faktorn till minskningen av den 
totala avfallsmängden är minskad mängd restavfallet och 
minskade mängder på återvinningscentralen. Minskning-
en 2015 på återvinningscentralen beror framförallt på en 
tydlig uppdelning mellan hushållsavfall och verksamhets-
avfall på alla NSR:s återvinningscentraler. 2016 infördes 
ett passersystem på alla återvinningscentraler och sedan 
2017 kan allt inkommande avfall fördelas till rätt kommun 
beroende på vilken kommun avfallslämnaren tillhör. 

Ökade mängder producentansvarsmaterial

Den totala mängden producentansvarsmaterial har ökat 
med cirka elva procent sedan 2011. En av anledningarna 
är att mängden producentansvarsmaterial i restavfallet har 
minskat med nästan 11 procent sedan 2012. 

Plockanalyser

Under flera år har plockanalyser genomförts på mat- och 
restavfall från hushållen i Båstad. Plockanalyserna innebär att 
man sorterar avfall i olika fraktioner för att bestämma sam-
mansättningen 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.

Andelen matavfall i restavfallet har minskat med 
nästan sju procent under 2012. I matavfallet har mängden 
oundvikligt matavfall ökat, så som skinn, ben, skal med 
mera medan matsvinnet har minskat med cirka 8 procent 
jämfört med 2012.

Utifrån plockanalyserna genomförda 2018 fanns det 
cirka 5 kilo textil per invånare och år hos villa- och fritids-
abonnenter och cirka 9 kilo textil per invånare och år i 
flerfamiljshus. 
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Plockanalyser på restavfallet

Restavfall flerfamiljsfastigheter 2018 Restavfall villor 2018

37 % 22 %

3 %

0 %

27 % 29 %0 % 7 %

33 % 42 %

Matavfall Farligt avfall & elektronik RestavfallTrädgårdsavfall Tidningar & förpackningar

Plockanalyser på matavfallet

Matavfall flerfamiljsfastigheter 2018 Matavfall villor 2018

5 % 5 %

2 % 3 %

11 % 10 %

77 % 75 %

5 % 7 %

Icke matavfall Oundvikligt matavfall Onödigt matavfall
Annat matavfall (tex.  
servetter, snittblommor)

Matavfallspåsar
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Nulägesbeskrivning  
av 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 Båstad kommun ett planeringsansvar och tillsynsan-
svar (i de fall kommunen är tillsynsmyndighet).

Insamlade mängder: Verksamhetsavfall

Kommunen har idag ingen samlad bild av mängden 
verksamhetsavfall som produceras i kommunen. Andelen 
små och medelstora företag är många i Båstad kommun 
och även i närliggande kommuner som Ängelholm och 
troligtvis kommer detta avfall in vid NSR återvinningsan-
läggning i Båstad.

Behandlingsanläggningar 
Fyra mindre anläggningar med tillstånd för mottagning 
av avfall finns i Båstads kommun. Hushållsavfall och 
majoriteten av producentansvarsmaterial som samlas in av 
kommunen lastas om och transporteras till NSR:s återvin-
ningsanläggning i Helsingborg för mellanlagring och/eller 
sortering innan behandling eller borttransport. 

NSR Återvinningscentral Båstad 

Fastighet: Svenstad 17:3 m.fl. 
Verksamhetskod: 90:50. 
Typ av avfall: Grovavfall, trädgårdsavfall, återvinningsma-
terial, schaktmassor, producentansvarsmaterial, elektronik 
samt farligt avfall. 
Behandlingsmetod: Anläggningen består av en återvin-
ningscentral för hushåll, en miljöbod för farligt avfall, ytor 
för mottagning av grövre träavfall, trädgårdsavfall, ytor för 
kompostering samt ytor för skrot-, asfalt och betongåter-
vinning samt omlastning/sortering av industriavfall. 

Det material som lämnas in transporteras vidare till 
NSR:s återvinningsanläggning Helsingborg eller direkt 
till annan mottagare för återvinning, mellanlagring eller 
slutomhändertagande. 
Tillåtna mängder: Anläggningen har ett tillstånd från 1988 
enligt då gällande miljöskyddslagstiftning. Sedan 2008 
finns tillstånd för mellanlagring av farligt avfall. 
Mängden farligt avfall får vid ett givet tillfälle aldrig över-
stiga följande värden: 

 ● 5 ton oljeavfall 
 ● 30 ton blybatterier 
 ● 100 ton elektriska och elektroniska produkter
 ● Mer än 30 ton impregnerat trä 
 ● Mer än 1 ton annat farligt avfall 

Under 2019 kommer återvinningscentralen minska efter-
hand som sluttäckningen sker. Sista december 2019 ska 
området vara återställt. Plats för ny återvinningscentral är 
under utredning. 

Bilskroten Förslöv AB 

Fastighet: Vistorp 7:103. 
Verksamhetskod: 90:120. 
Typ av avfall: Skrotbilar. 
Behandlingsmetod: Återvinning av avfall genom lagring, 
tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhän-
dertagande av bilar som omfattas av bilskrotningsför-
ordningen. Tillåtna mängder: Förvaring av max 100 bilar 
samtidigt. 

Swedrock AB

Fastighet: Förslöv 1:8.
Verksamhetskod: 90:30.
Typ av avfall: Uppgift saknas.
Behandlingsmetod: Uppgift saknas.

Suez Recycling AB 

Fastighet: Förslöv 1:8. 
Verksamhetskod: 90:80 och 90:40. 
Typ av avfall: Omlastningsstation för glas,  
industri – och byggavfall.
Behandlingsmetod: Uppgift saknas.

Bjäre Entreprenad AB 

Fastighet: Grevie. 
Verksamhetskod: 90:40 och 90:110. 
Typ av avfall: Uppgift saknas.
Behandlingsmetod: Uppgift saknas.

Nedlagda Avfallsslag
Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:6)  
bör riskbedömning av nedlagda deponier göras enligt 
Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade 
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Avfallsupplag 
(fastighets- 
beteckning)

Start Avslut Typ av avfall Kommentar Klass

Mässinge/
Slättaröd

1950-talet 1969/1970 Hushålls-, trådgårds- och 
industriavfall (gummi).

Används idag som åkermark. 
Placerad i gammal grustäkt.

4

Stora Hult 1930-talet 1960-talet Hushålls- och  
trädgårdavfall.

Deponi avslutad och täckt.  
Bebyggd med hus.

4

Torekov, Öster 
Tunbyvägen

1970-talet 1970-talet Hushålls- och  
trädgårdavfall.

Deponi avslutad och täckt.  
Bebyggelse bredvid och i  
området. Grävdes ur 2010.

4

Torekov, Väster 
Tunbyvägen

1970-talet 1970-talet Hushålls- och industriavfall 
(gummi).

Utgrävd. 4

Torekov  
reningsverk

1910-talet 1963 Hushållsavfall (latrin). Idag ligger reningsverk på och 
intill deponi. Bränning kan ha 
förekommit de första 30-40 åren.

4

Öresjön 1969 1971 Trädgård- och byggnads- 
avfall, tippmassor.

Ingen fyllning av bäckravin. 4

Varegården 1:6 1955 1968 Hushålls- och trädgårds- 
avfall. Enligt uppgifter 
inget farligt avfall.

Används som betesmark.  
Bäck utmed deponi.

4

Svenstorp 4:8 1970 1972 Trädgård- och byggnads- 
avfall. Endast mindre 
mängder hushållsavfall. 
Använts för tippnings av 
schaktmassor fram till 1980.

Avlutad och täckt.  
Används till betesmark.

4

Grevie 4:31 1950-talet 1975 Hushålls-, trädgårds-, 
industriavfall (metallhaltigt 
hydroxislam i tunnor från 
ytbehandlingsindustrin), 
skrot, gummiavfall.

800 m från kommunal vatten- 
täkt. Tippen avslutad täckt och 
bevuxen med gräs. Terrängen 
sluttar ner mot vattentäkten, 
genomsläppliga jordarter.

2

Grevie 4:31 1969 1975 Trädgårds-, och industri- 
avfall (metallhaltigt 
hydroxislam på fat och 
löst), skrot, gummiavfall, 
schaktmassor.

800 m från kommunal vatten- 
täkt. Tippen avslutad täckt och 
bevuxen med gräs. Terrängen 
sluttar ner mot vattentäkten, 
genomsläppliga jordarter.

2

Hålarp 40:1 1940-talet 1940-talet Hushållsavfall, industri- 
avfall, latrin.

Industrimark (Lindab),  
genomsläppliga jordarter.

4

Förslöv 4:31 1945 1945 Hushållsavfall samt indu-
striavfall (gummi avfall).

Bebyggelse på fastigheten idag. 4
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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.
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Bilaga 1D. 
Beskrivning av  
Höganäs kommun
Folkmängd och fakta
År 2017 hade Höganäs kommun 26 193 invånare. Kom-
munen ligger vackert mellan Öresund och Skälderviken 
med Kullabergs branta klippor emellan. Från att ha varit 
en gruv- och bruksort har kommunen utvecklats och är 
nu mest känd för sin natur, keramik, mat och golf. Den 
omfattar cirka 142 kvadratkilometer och har sex större 
tätorter; Höganäs, Viken, Lerberget, Nyhamnsläge, Mölle 
och Jonstorp. I kommunen finns 8 175 villahushåll, 3 055 
hushåll i flerbostadshus och 2 034 fritidshus. 

Kommunen har stora visioner för Höganäs framtida 
utveckling och arbetar aktivt med sitt platsvarumärke, men 
behöver fler invånare för att trygga ekonomin i framtiden. 
Visionen är att ligga i topp när det gäller företagsklimat, 
turism, goda relationer med handeln, ny- och ombyggna-
tion samt utvecklingsanda. Kommunens befolkningsmål 
är att uppnå 29 967 invånare år 2025 och 32 403 invånare 
till 2035. 

Näringslivsstruktur 

I kommunen finns drygt 8 527 (2015) arbetsplatser. Två 
tredjedelar finns inom den privata sektorn och resten 
inom offentlig verksamhet. Ungefär hälften av arbetsplat-
serna inom den privata sektorn finns hos de tio största 
företagen i Höganäs. 

Avfallsorganisation

Renhållningen sköts av Teknik- och fastighetsförvaltning-
en. Höganäs är den enda av NSR:s ägarkommuner som 
sköter renhållningen i egen regi. Kommunen erbjuder 
fastighetsnära insamling av förpackningar, tidningar, ma-
tavfall, trädgårdsavfall och grovavfall hos både villor och 
flerfamiljsfastigheter.

Framtidsutsikt
Senast 2020 ska renhållningen i Höganäs gå över från 
kommunal regi till att skötas fullt ut av NSR.

Höganäs kommun satsar på en trygg och trivsam bo-
endemiljö samt en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 
För att nå befolkningsmålen arbetar kommunen ständigt 
för att utvecklas och har många nya projekt på gång. Bland 
annat har man för avsikt att exploatera sydöstra Höganäs. 
Till 2025 beräknar man uppföra blandad bebyggelse om cir-
ka 520 hushåll. Exploateringen av södra Viken bidrar med 
cirka 303 hushåll, även här i form av blandad bebyggelse. 

Utbyggnad av avloppsnät

Under 2019 kommer cirka 30 fastigheter i Vikenområdet 
ansluta sig från trekammarbrunnar till lättryckavlopps-
vattensystem (LTA-system). LTA-system är kopplat till 
en kommunal spillvattenledning. Arbetet med att öka 
anslutningen till det kommunala avloppsnätet är ett 
pågående arbete. 

Lokala mål
Översiktsplan 2014 

I översiktsplanen för Höganäs kommun berörs avfalls-
hanteringen i avsnittet Teknisk infrastruktur och energi. 
Översiktsplanen beskriver avfallsorganisationen i Hö-
ganäs samt vilka möjligheter det finns att sortera avfall 
inom kommunen; fastighetsnära, vid återvinningsstatio-
ner samt på återvinningscentralen, där en modernisering 
finns i planerna. 
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Höganäs kommuns  
miljöprogram 2015–2025 

I miljöprogrammet finns mål för vad kommunen vill 
uppnå med miljöarbetet i förvaltningar och nämnder, 
styrelser och helägda kommunala bolag. Miljöprogrammet 
innehåller fem temaområden varav framförallt två berörs 
av avfallshantering; Hållbar konsumtion samt Utbildning, 
kommunikation & engagemang. 

Hållbar konsumtion

Konsumtion och livsstil påverkar miljön på lokal, regi-
onal, nationell och global nivå, både direkt och indirekt. 
Produktion och konsumtion av varor ger upphov till olika 
typer av miljöpåverkan under varornas hela livscykel, från 
råvaruutvinning och produktion till användning och slut-

ligt omhändertagande. En viktig del av hållbar konsum-
tion är avfallsminimering, det vill säga att minska mängden 
avfall som uppstår. Insikten om att alla produkter som 
konsumeras förr eller senare blir ett avfall, måste finnas 
redan vid inköpstillfället. Att ha ett livscykelperspektiv 
vid inköp och upphandling kan spara både pengar och 
naturresurser.

Utbildning, kommunikation & engagemang

De val som kommunens medborgare, organisations- 
och näringslivsföreträdare gör till vardags är viktiga och 
påverkar möjligheterna att nå miljömålen. Kommunen 
ska sprida kunskap och engagera såväl sina anställda som 
medborgare, organisationer och näringsliv till ett aktivt 
miljöarbete.

Nulägesbeskrivning hushållsavfall Höganäs

Avfallsmängder

Fastighetsnära kommunalt ansvar 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Restavfall 182,5 184,5 187,1 192,44 188,4 189,5 180,4

Matavfall, orent 0,0 1,6 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0

Matavfall 52,6 51,9 54,2 53,4 55,4 52,7 53,5

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

Trädgårdsavfall 88,4 68,2 79,4 74,7 69,4 64,8 70,2

Summa hämtat vid fastighet: 323,8 306,2 321,6 320,9 313,4 307,1 304,1

Tabell 1. Insamlade mängder avfall från hushållen över tid, 2011-2017. Angivet som kilo per invånare och år.

Tabell 2. Insamlad mängd producentansvarsmaterial över tid, 2011-2017. Angivet som kilo per invånare och år.

Producentansvarsmaterial - fastighetsnära, återvinningsstationer och återvinningscentral

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tidningar 49,8 42,0 58,9 53,9 48,1 48,7 42,9

Pappersförpackningar 15,8 16,7 22,5 24,1 25,0 24,7 24,6

Glasförpackningar 20,2 17,7 24,6 23,7 24,0 26,7 26,0

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

Plastförpackningar 6,4 11,9 12,1 12,6 13,3 13,3 13,1

Summa förpackningar och tidningar 94,1 90,2 120,9 116,8 113,2 116,0 108,9
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Total avfallsmängd från hushållen 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total avfallsmängd 849,1 845,9 953,0 782,3 568,4 564,9 549,8

Total avfallsmängd,  
exklusive trädgårdsavfallet

630,4 664,8 744,8 655,9 467,1 468,9 440,6

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.

NSR återvinningscentral 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Restavfall, plattan 78,9 81,0 88,1 60,8 42,1 44,3 26,2

Restavfall, brännbart 0,0 12,3

Resårmöbler 4,7 6,2 5,6 6,8 6,2 6,5

Trädgårdsavfall 130,3 112,9 128,7 51,7 31,9 31,2 39,0

Fallfrukt 0,0 0,0

Trä 119,5 129,3 141,0 69,7 21,0 21,0 18,2

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

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

Wellpapp (via åvc) 6,9 7,5 6,2 5,3

Farligt avfall 9,0 11,0 12,0 9,6 4,4 4,4 4,1

Elavfall 17,4 16,7 16,6 23,8 12,3 11,2 10,6

Återbruk, möbler 1,6 1,3 1,8 1,8

Återbruk, textil 0,8 0,9 1,5 0,9

Summa inkommande till  
återvinningscentralen

431,1 449,5 510,5 347,0 144,1 145,1 139,6

Avfallsmängderna per invånare  
i Höganäs har minskat

Vid NSR:s återvinningsanläggning på Filbornaområdet 
vägs det avfall som samlas in bland villor och flerfamiljs-
hus. Vid varje invägning registreras mängderna indelat 
per fraktion 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 nästan 29 procent. Den största 
bidragande faktorn till minskningen är återvinningscentra-
len. 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.

Ökade mängder producentansvarsmaterial

Den totala mängden producentansvarsmaterial har ökat med 
cirka 15 procent sedan 2011. En av anledningarna är att mäng-
den producentansvarsmaterial i restavfallet har minskat. 

Plockanalyser

Under flera år har plockanalyser genomförts på mat- och 
restavfall från hushållen i Höganäs. 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 kilo textil per invånare och år hos villa- och fritids-
abonnenter och cirka 5,9 kilo textil per invånare och år i 
flerfamiljshus. 
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Plockanalyser på restavfallet

Restavfall flerfamiljsfastigheter 2018 Restavfall villor 2018

33 % 33 %

3 % 2 %

26 % 29 %0 % 0 %

38 % 36 %

Matavfall Farligt avfall & elektronik RestavfallTrädgårdsavfall Tidningar & förpackningar

Plockanalyser på matavfallet

Matavfall flerfamiljsfastigheter 2018 Matavfall villor 2018

7 % 5 %

4 % 5 %

10 % 6 %

73 % 69 %

6 % 15 %

Icke matavfall Oundvikligt matavfall Onödigt matavfall
Annat matavfall (tex.  
servetter, snittblommor)

Matavfallspåsar
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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 
Höganäs kommun ett planeringsansvar och tillsynsansvar.

Insamlade mängder: verksamhetsavfall 

Kommunen har idag ingen samlad bild av mängden 
verksamhetsavfall som produceras i kommunen. Andelen 
små och medelstora företag är många i Höganäs kommun 
och även i närliggande kommuner som Helsingborg och 
troligtvis kommer detta avfall in vid NSR återvinningsan-
läggning i Höganäs.

Behandlingsanläggningar 
NSR Återvinningsanläggning  
Höganäs - Tjörröd

Fastighet: Tjörröd 2:5, 7:4, 10:1 och 11:1.
Verksamhetskod: Uppgift saknas.
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: Det finns tillstånd att årligen sortera, 
mellanlagra, omlasta, biologiskt behandla och komprimera 
högst 80 000 ton avfall samt mellanlagra högst 1 000 ton 
farligt avfall. I tillståndet finns en begränsning att an-
läggningen får lagra högst 150 ton farligt avfall (inklusive 
elektriska och elektroniska produkter) samtidigt. Enligt 
tillståndet får högst 100 000 ton material tas emot per år.

Invallningen 

Fastighet: Svampen 1.
Verksamhetskod: Uppgift saknas. 
Typ av avfall: Avfallet består av ugnsslagg, filterstoft samt 
spill av råmaterial och pulverprodukter. Tidigare har 
keramiskt skrot, olegerat järnpulver, trädgårdsavfall, trä, 
papper och plast deponerats. I mitten av 1980-talet påbör-
jades kontinuerlig deponering av ugnsslagg, filterstoft från 
reduktionsprocessen (järnmalm). 
Behandlingsmetod: Uppgift saknas.

Nedlagda avfallsslag 
En inventering av gamla avfallsupplag genomfördes 1985. 
Totalt identifierades 14 deponier enligt listan nedan. 
Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:6) bör 
riskbedömning av nedlagda deponier göras enligt Na-
turvårdsverkets metodik för inventering av förorenade 
områden, MIFO. En riskbedömning av nedlagda deponier 
i Höganäs kommun är gjord enligt äldre metodik.

Riskklasser enligt den metodik som använts i  
Höganäs kommun: 

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.
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Avfallsupplag 
(fastighets- 
beteckning)

Start Avslut Typ av avfall Kommentar Klass

Jonstorp 10:6, 11:3 
och S:1

1955 1977 Hushållsavfall Rivningsav-
fall och schaktmassor.

F.d. strandkärr på lätt jord. Man 
har satt ut vattenrör och tagit 
prov 2 gånger, som varit godkän-
da. Undersökningen godkändes 
2009 av miljönämnden.

2

Tjörröd 33:1 Ca 1940 1952 Främst koksaska. Ersattes med Tjörröd 7:5 m.fl., 
f.d. lertäkt.

4

Tjörröd 7:5, 10:1 
och 11:1

1952 2000 Hushålls-, rivnings- och 
industriavfall samt 
schaktmassor. Farligt avfall 
kan ha deponerats under 
1950–70-talet.

Koncessionstillstånd, lerjord 
From 2000 drivs anläggningen 
som en kretsloppsanläggning. 
Inkommande material sorteras, 
mellanlagras och skickas till 
återvinning eller slutbehandling 
på Filborna avfalls- och återvin-
ningsanläggning.

4

Smedstorp 2:4 1965 1971 Hushållsrivnings och indu-
striavfall.

F.d. grustag. 4

Krapperup 19:1 1954 1972 Hushållsrivnings- och 
industriavfall. 

Kallas Bränneslyckan. 4

Våtamosse 1:1 (1) 
och Södra Danhult 
5:5, 23 5:31 (2)

1965 1971 Hushålls-, rivnings- och 
industriavfall samt farligt 
avfall.

3 deponier (delvis f.d. märgel-
damm, två f.d. lertäkter).

4

Höganäs 33:1, 33:4 
och 33:8

1800-talet 1959–60 Slagg från kol och lerbryt-
ning, koksaska, mindre 
mängd industrislam.

Kallad Ärtan och Bönan 4. 4

Västra Klappe 
10:2, 10:3

1950 1960–70 Hushållsavfall, blandat med 
industriavfall, ev. farligt 
avfall.

3 deponier (f.d. märgeldamm). 4

Västra Klappe 
12:1, 13:1

1950 1975 Hushållsavfall blandat med 
industriavfall ev. farligt 
avfall.

3 deponier. 4

Västra Klappe 2:5 1950 1960–70 Hushållsavfall Blandat med 
industriavfall ev. farligt 
avfall.

1 deponi (f.d. märgeldamm). 4

Västra Klappe 1:1 1950 1960–70 Hushållsavfall Blandat med 
industriavfall ev. farligt 
avfall.

1 deponi (f.d. märgeldamm). 4

Ry 1:29 1950 1960–70 Hushållsavfall Blandat med 
industriavfall ev. farligt 
avfall. 

1 deponi (f.d. märgeldamm). 4

Rödmossen 16:1 1950 1960–70 Hushållsavfall Blandat med 
industriavfall ev. farligt 
avfall.

1 deponi (f.d. märgeldamm). 4

Ry 2:1 1950 1960–70 Hushållsavfall Blandat med 
industriavfall ev. farligt 
avfall.

3 deponier (f.d. märgeldamm). 4

Ry 1:9 1950 1960–70 Hushållsavfall Blandat med 
industriavfall ev. farligt 
avfall.

2 deponier (f.d. märgeldamm). 4
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Höganäs Gödstorp 
1:3

Okänt Okänt Hushålls- och rivningsavfall 
blandat med industriavfall 
Deponin är delvis utgrävd 
och sanerad. De utgräv-
da massorna bestod av 
jordmassor med innehåll av 
avfall så som brädor, plast, 
keramik, järnskrot och 
traktordäck. Analysresultat 
visade på föroreningshal-
ter under naturvårdsver-
kets riktvärden för mindre 
känslig markanvändning 
(MKM).

1 deponi (f.d. märgeldamm) på-
träffades i samband med arbete 
kring nya dragningen av väg 111. 
Provtagning ej gjord av kvarläm-
nade massor. 

4

Höganäs Stubbarp 
38:1

Okänt Okänt Deponin innehöll till 
största delen natursten 
med viss inblandning av 
glas och mindre järnskrot. 
Analysresultat visade på 
föroreningshalter över 
MKM avseende Zn i ett av 
totalt två prover.

1 deponi (f.d. märgeldamm) på-
träffades av vägverket i samband 
med arbete kring nya dragningen 
av väg 111. Provtagning ej gjord 
av kvarlämnade massor. 

4

Brännan 23:4 Okänt Okänt Hushållsavfall trädgårds-
avfall byggavfall jord och 
stenmassor. Analysresulta-
tet visade på förorenings-
halter över MKM avseende 
Cu och Zn i ett av totalt tio 
samlingsprover.

1 deponi (f.d. märgeldamm) på-
träffades av vägverket i samband 
med arbete kring nya dragningen 
av väg 111. Provtagning ej gjord 
av kvarlämnade massor. 

4

Stora Görslöv 25:1 1972 2006 Processpecifikt avfall, 
främst ugnslagg, avskilt 
filterstoft och materialspill 
från svampverket på Hö-
ganäs AB. Även kasserad 
takpapp, plaströr m.m. 
sluttäckt år 2006.

3 deponi (fd märgeldamm) Kallad 
Rögladeponin. Ägare Höganäs 
AB. Avslutat inom angiven tid 
(2005-06-30) efter godkänd 
avslutningsplan (inkl. samråd) 
Kontrollprogram enligt depone-
ringsförordningen.
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Bilaga 1E. 
Beskrivning av  
Åstorp kommun
Folkmängd och fakta
Åstorps kommun är ungefär 93 kvadratkilometer och 
ligger vid Söderåsens spets, mitt i nordvästra Skåne. Till-
sammans med 10 andra kommuner är Åstorps kommun 
en del av Familjen Helsingborg och ingår i den expansiva 
Öresundsregionen. Kommunen kännetecknas av närheten 
till rik natur och kultur. Söderåsens skogar erbjuder möjlig-
heter till rekreation och naturupplevelser, och kompletteras 
av två nybildade, kommunala naturreservat; Prästamarken i 
Kvidinge och Kalvahagen på Björnås i Åstorp. I det gamla 
gruvsamhället Nyvång, som är utpekat som riksintresse, 
finns kulturhistoriskt värdefulla industrimiljöer som speglar 
den nordvästskånska stenkolsindustrins betydelse.  

Den 31 december 2017 bodde 15 828 personer i kom-
munen, vilket är en ökning med 300 personer från samma 
datum året innan . Det finns omkring 6 400 hushåll i 
kommunen och den vanligaste boendeformen är privatäg-
da 1–2 familjehus för både permanent- och fritidsboende. 
Därefter följer hyresrätter i flerfamiljshus som den näst 
vanligaste boendeformen och på tredje plats kommer 
bostadsrätter i flerbostadshus . Det kommunägda bostads-
bolaget Kvidingebyggen AB är en av flera fastighetsägare 
med hyresrätter. 

Näringslivsstruktur

I Åstorps kommun finns det ett tusental aktiva företag och 
de allra flesta branscher är representerade. Det geografiska 
läget med närheten till Europavägarna och generös kollek-
tivtrafik är en viktig faktor till att många företagare väljer 
att verka här. Åstorps kommun är den största arbetsgiva-
ren i kommunen och efter kommunala verksamheter är 
det logistik och handeln som sysselsätter flest människor. 
Största privata arbetsgivaren är Saint-Gobain Ecophon 
Aktiebolag. 

Framtidsutsikt
Förändringar i bostadsbeståndet

Med möjlighet till både naturnära boende och fördelarna 
med att ligga i en storstadsregion är Åstorps kommun en 
attraktiv kommun att bosätta sig i. Trycket på bostäder är 
högt och på flera ställen i kommunen pågår exploatering 
av nya bostadsområden för både villatomter och flerbo-
stadshus, och söder om Åstorps tätort, med nära anslut-
ning till E4:an planläggs mark för industriändamål.  

Utbyggnad av avloppsnät 

NSVA, har i sin utbyggnadsplan att till 2021 ska Högalid 
och Maglaby ha kopplats på spillvattenanslutning. Till 
2031 ska även Broby ha kopplats på både spill- och vatten-
anslutning. 

Återvinningscentral

Återvinningscentralen i Åstorps kommun ligger i Nyvång 
och tar emot sorterat avfall från privatpersoner och små-
företagare. Man fokuserar på återbruk, återvinning och 
säker hantering av miljöfarligt avfall och det går bra att 
lämna grov- och trädgårdsavfall, farligt avfall och elektro-
nik, schacktmassor och återvinningsmaterial. 

NSR har gemensamt med Bjuvs kommun och Åstorp 
kommun utrett hur kommunerna tillsammans kan bygga 
en ny gemensam ÅVC.  Målet är att skapa en modern an-
läggning som är attraktiv för kunden samt kan skötas ra-
tionellt. En viktig aspekt är också att skapa goda förutsätt-
ningar för återbruk, något som i dagsläget inte finns på ett 
bra sätt.  Förhandlingar om geografisk och demografisk 
optimal placering pågår och förhoppningen är att ÅVC:n 
kommer att uppföras under perioden för avfallsplanen. 
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Lokala mål
Översiktsplan 2012

Åstorps översiktsplan är ett dokument som fungerar som 
ett realistiskt arbetsunderlag för kommunens styrelser och 
förvaltningar som föreslår åtgärder som avser tiden fram 
till 2030. 

Miljömål för Åstorps kommuns 
 verksamheter 2010–2020

Dokumentets syfte är att utgöra en plattform för hur 

Åstorps kommun kan arbeta mot en hållbar utveckling 
med målet att kunna lämna över ett hållbart samhälle till 
kommande generationer. Dokumentet riktar sig huvudsakli-
gen mot kommunens egen organisation och dess bolag men 
sekundärt också till näringsliv och kommuninvånare. Mål 
som berör avfallshanteringen finns under avsnittet Inköp & 
avfall som riktar sig till bidragandet av en giftfri miljö. 

Inköp & avfall

Mycket av utsläppen idag kommer från varor som vi 
köper hem, varor som förr eller senare blir avfall. Åstorps 
kommun ska därmed arbeta för att minska spridning av 
miljöfarliga ämnen samt minska mängden avfall. Kunskap 
och information om farliga ämnen ska också öka. 

Nulägesbeskrivning hushållsavfall Åstorp

Avfallsmängder

Tabell 1. Insamlade mängder avfall från hushållen över tid, 2011-2017. Angivet som kilo per invånare och år.

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.

Fastighetsnära kommunalt ansvar

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Restavfall 155,9 142,9 142,3 127,0 142,7 144,2 142,3

Matavfall, orent 0,0 4,0 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0

Matavfall 46,3 38,7 54,5 55,1 57,6 55,2 55,2

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

Trädgårdsavfall 85,5 81,8 74,2 73,2 78,1 64,4 63,9

Summa hämtat vid fastighet: 289,9 269,4 273,9 257,3 279,9 265,9 264,1

Producentansvarsmaterial - fastighetsnära, återvinningsstationer och återvinningscentral

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tidningar 42,5 39,1 47,2 46,4 39,7 34,6 28,6

Pappersförpackningar 15,3 12,4 19,3 21,5 22,6 20,2 17,6

Glasförpackningar 12,9 13,3 14,6 13,6 15,3 16,7 15,5

Metallförpackningar 3,2 3,6 3,3 3,4 2,9 3,2 3,3

Plastförpackningar 5,3 5,9 11,2 15,5 14,6 14,9 11,7

Summa förpackningar och tidningar 79,0 74,4 95,7 100,5 95,2 89,7 76,6

Total avfallsmängd från hushållen

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total avfallsmängd 753,5 805,6 912,8 760,7 556,8 513,7 464,6

Total avfallsmängd,  
exklusive trädgårdsavfallet

565,1 592,1 687,4 635,4 446,7 416,4 375,9
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NSR återvinningscentral 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Restavfall, plattan 66,2 93,0 68,9 72,7 70,5 53,7 38,1

Restavfall, brännbart 0,0 2,3

Resårmöbler 10,5 8,2 7,4 8,4 7,6 7,1

Trädgårdsavfall 103,0 131,7 151,2 52,1 32,0 32,9 24,8

Fallfrukt 0,0 0,0

Trä 59,2 94,6 103,2 70,2 20,9 23,6 16,9

Metallskrot 22,0 23,2 19,3 13,9 12,7

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

Wellpapp (via åvc) 8,4 8,5 7,3 6,4

Farligt avfall 16,4 16,5 17,2 15,7 5,6 5,1 4,3

Elavfall 22,6 23,0 22,5 24,3 16,1 13,6 10,9

Återbruk, möbler 3,2 2,6 1,4 1,9

Återbruk, textil 2,0 2,2 1,9 1,4

Summa inkommande till  
återvinningscentralen

384,5 461,8 543,2 408,3 186,5 161,4 127,2

Tabell 4. Insamlad mängd avfall från återvinningscentralerna lämnat av invånare från Bjuv kommun över tid, 2011-2017.  
Angivet som kilo per invånare och år.

Avfallsmängderna per  
invånare i Åstorp har minskat

Vid NSR:s återvinningsanläggning på Filbornaområdet 
vägs det avfall som samlas in bland villor och flerfamiljs-
hus. Vid varje invägning registreras mängderna indelat per 
fraktion och på årsbasis sammanställs statistik som ligger 
till grund för målsättningarna i denna avfallsplan. Den 
totala mängden avfall exklusive trädgårdsavfall per invå-
nare har minskat med 31 procent sedan 2011. Den största 
bidragande faktorn till minskningen är återvinningscen-
tralen. Minskningen 2015 på återvinningscentralen beror 
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 mins-
kat med cirka fyra procent sedan 2011. Mängden insam-
lade tidningar har minskat med 30 procent vilket speglar 
digitaliseringen av medierna. Trots en liten minskning av 
producentansvarsmaterial har plastförpackningarna ökat 
med 120 procent sedan 2011. 

Plockanalyser
Under flera år har plockanalyser genomförts på mat- och 
restavfall från hushållen i Åstorp. Plockanalyserna innebär 
att man sorterar avfall i olika fraktioner för att bestämma 
sammansättningen eller renheten på avfallet. Från resulta-
tet kan man sedan få en indikation om vad som behöver 
förbättras eller om en genomförd insats gett effekt. Resul-
tatet är även en viktig del i arbetet med att följa upp målen 
i avfallsplanen.

Plockanalyser gjorda 2018 visar att mängden produ-
centansvarsmaterial är samma som 2013. Den del som 
är rätt sorterat har ökat med 8 procent. I matavfallet har 
det onödiga matavfallet, till exempel gammal mat och för 
stora portioner minskat med 2 procent mellan 2013 och 
2018 medan det oundvikliga matavfallet såsom skal, skinn 
och ben, har ökat med 2 procent. 

Utifrån plockanalyserna genomförda 2018 fanns det 
cirka 5 kilo textil per invånare och år hos villa- och fritids-
abonnenter och cirka 7 kilo textil per invånare och år i 
flerfamiljshus. 
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Plockanalyser på restavfallet

Restavfall flerfamiljsfastigheter 2018 Restavfall villor 2018

26 % 24 %

5 % 1 %

29 % 33 %1 % 1 %

39 % 41 %

Matavfall Farligt avfall & elektronik RestavfallTrädgårdsavfall Tidningar & förpackningar

Plockanalyser på matavfallet

Matavfall flerfamiljsfastigheter 2018 Matavfall villor 2018

6 % 6 %

4 % 2 %

7 % 11 %

68 % 71 %

15 % 10 %

Icke matavfall Oundvikligt matavfall Onödigt matavfall
Annat matavfall (tex.  
servetter, snittblommor)

Matavfallspåsar
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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 Åstorps kommun ett planeringsansvar och tillsynsan-
svar (i de fall kommunen är tillsynsmyndighet).

Insamlade mängder: verksamhetsavfall 

Kommunen har idag ingen samlad bild av mängden 
verksamhetsavfall som produceras i kommunen. Andelen 
små och medelstora företag är många i Åstorps kommun 
och även i närliggande kommuner som Bjuv och troligtvis 
kommer detta avfall in vid NSR återvinningsanläggning i 
Åstorp.

Behandlingsanläggningar 
Nio mindre anläggningar, med tillstånds- eller anmälnings-
plikt, för mottagning av avfall finns i Åstorps kommun. 
Hushållsavfall och majoriteten av producentansvarsmate-
rial som samlas in av kommunen transporteras till NSR:s 
återvinningsanläggning i Helsingborg för mellanlagring 
och/eller sortering innan behandling eller borttransport. 

NSR återvinningscentral Åstorp 

Fastighet: Nyvång 1:7. 
Verksamhetskod: 90:60. 
Typ av avfall: Grovavfall, trädgårdsavfall, återvinningsma-
terial, schaktmassor, producentansvarsmaterial, elektronik 
samt farligt avfall. Behandlingsmetod: Anläggningen be-
står av en återvinningscentral för hushåll, en miljöbod för 
farligt avfall, ytor för mottagning av grövre träavfall, träd-
gårdsavfall, ytor för kompostering samt ytor för skrot-, 
asfalt och betongåtervinning samt omlastning/ sortering 
av industriavfall. Det mesta material som kommer in 
transporteras till NSR återvinningsanläggning Helsingborg 
eller direkt till annan mottagare för återvinning, mellanlag-
ring eller slutomhändertagande. 
Tillåtna mängder/kapacitet: Anläggningen har ett tillstånd 
från 1992 enligt då gällande miljöskyddslagstiftning. Sedan 
2008 finns tillstånd för mellanlagring av farligt avfall. 
Mängden farligt avfall får vid ett givet tillfälle aldrig över-
stiga följande värden: 5 ton oljeavfall, 30 ton blybatterier, 
100 ton elektriska och elektroniska produkter, mer än 30 
ton impregnerat trä, mer än 1 ton annat farligt avfall. 

Stena recycling AB

Fastighet: Traversen 3. 
Verksamhetskod: 90.100 B, 90.70 B, 90.50 B, 90.119 B och 
90.90 C (Länsstyrelsen i Skåne). 
Typ av avfall: Annat avfall än farligt avfall, elektriska och 
elektroniska produkter, farligt avfall samt uttjänta motor-
drivna fordon Behandlingsmetod: Anläggningen tar emot, 
mellanlagrar, bearbetar, behandlar och sorterar avfallet. 
Tillåtna mängder: Den totala mängden avfall får maximalt 
uppgå till 130 000 ton per år. 
Kapacitet: På anläggningen får samtidigt högst lagras; far-
ligt avfall 3265 ton, elavfall 150 ton, transformatorer och 
kondensatorer 120 ton, övrigt farligt avfall 2995 ton. 

Sita sverige AB

Fastighet: Ji-Te 2. 
Verksamhetskod: 37-1 B, 90.002-1 B, 90.002-3 B, 90.005-1 
B (Länsstyrelsen i Skåne). 
Typ av avfall: Industriavfall, bygg- och rivningsavfall, farligt 
avfall, återvinningsmaterial och skrot/metaller. Behand-
lingsmetod: Anläggningen hanterar, sorterar, omlastar, 
fragmenterar och mellanlagrar avfall, farligt avfall och skrot.
Tillåtna mängder: Sortera, omlasta och fragmentera 90 
000 ton avfall, mellanlagra 2500 ton avfall och farligt avfall 
samt hantera 2500 ton skrot årligen. 
Kapacitet: På anläggningen får samtidigt högst lagras; 
elavfall 150 ton, transformatorer och kondensatorer 120 
ton, övrigt farligt avfall 2995 ton.

Rybro lastbilar AB

Fastighet: Rörspjäll 1:57. 
Verksamhetskod: 90.119 B (Länsstyrelsen i Skåne). 
Typ av avfall: Uttjänta motordrivna fordon. 
Behandlingsmetod: Återvinning av avfall genom lagring töm-
ning, demontering, mekanisk bearbetning eller annat yrkes-
mässigt omhändertagande av uttjänta motordrivna fordon. 
Tillåtna mängder: Högst 1000 fordon per år, lagring av 10 
ton farligt avfall (exklusive lagrade fordon). 

Fredriksson bil & maskin ab 
Fastighet: Broby 50:1. 
Verksamhetskod: 90.40, 90.110. 
Typ av avfall: Schaktmassor, matjord, jord, sten, betong 
Behandlingsmetod: sortering och harpning. 
Tillåtna mängder: Matjord/jord max 1000 ton per tillfälle, 
sten max 1000 ton per tillfälle, betong max 1000 ton per 
tillfälle, schaktmassor max 1000 per tillfälle. 

REGIONAL AVFALLSPLAN 2019-2023  //  BILAGA 1E  //  ÅSTORPS KOMMUN



27

BR konstruktion AB

Fastighet: Broby 55:1. 
Verksamhetskod: 90.40, 90.110. 
Typ av avfall: Schaktmassor, matjord, jord, sten, betong. 
Behandlingsmetod: Sortering och harpning. 
Tillåtna mängder: Matjord/jord max 1000 ton per tillfälle, 
sten max 1000 ton per tillfälle, betong max 1000 ton per 
tillfälle, schaktmassor max 1000 per tillfälle. 

NCC roads sverige AB 

Fastighet: Sågen 1. 
Verksamhetskod: 90.40, 90.110. 
Typ av avfall: Schaktmassor, matjord, jord, sten, betong.
Behandlingsmetod: sortering och harpning. 
Tillåtna mängder: Matjord/jord max 1000 ton per tillfälle, 
sten max 1000 ton per tillfälle, betong max 1000 ton per 
tillfälle, schaktmassor max 1000 per tillfälle. 

Kvidinge stenkross AB 

Fastighet: Maglaby 41:.1 
Verksamhetskod: 90.110. 
Typ av avfall: Uppfräst asfalt, betong. 
Behandlingsmetod: mellanlagring, krossning. 

Tillåtna mängder: Max 10 000 ton årligen. 

Åstorps kommun 

Fastighet: Åstorp 112:36. 
Verksamhetskod: 90.110. 
Typ av avfall: Uppfräst asfalt, betong. 
Behandlingsmetod: Mellanlagring, krossning. 
Tillåtna mängder: Max 10 000 ton årligen.

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 
(fastighets- 
beteckning)

Start Avslut Typ av avfall Kommentar Klass

Hyllinge 1:11 m.fl. 
Tegelbruksdammar

1967 1973 Hushållsavfall 4

Åstorp 113:10 
Nedlagt tegelbruk

1966 1972 Hushållsavfall 4

Maglaby 1:9 1970 1974 Hushållsavfall 4

Grytevad påfart 
väg 21

1950 1966 Hushållsavfall 4

Nyvång  
(markomr. Norr  
om NSRs ÅVC)

1960 1966 Hushållsavfall 4

Nyvång  
(markomr. Sydost 
om slagghögen)

1940-talet 1960 Schaktmassor, aska, 
trädgårds-avfall.

Ej prövad enligt miljöbalken. 4

Nyvång 1:7  
NSRs ÅVC

1973 2000 Schaktmassor, bygg-,  
rivningsavfall, ej åter- 
vinningsbart trädgårds-
avfall.

Prövad enl. MB. Från år 2000 
drivs anläggningen som en krets-
loppsanläggning. Inkommande 
material sorteras, mellanlagras 
och skickas till återvinning eller 
slutbehandlas på Filborna. 

Ej  
klassad

Björket 1:42  
och 1:43

Okänt Okänt Okänt Avfall slängdes ner för en  
slänt till en täktbotten som 
täcktes över. 

Ej  
klassad

Kvidinge 8:20, 
Kvidinge 7:115

Okänt Okänt Okänt Gammal grustäkt som fyllts  
med avfall.

Ej  
klassad
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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 exploateringsområden 
kommer kopplas på. 

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 
är attraktivt som bostads-, studie- och besöksort och för 
företag som vill utveckla sin verksamhet. Ängelholm är en 
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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 VA-plan ska följas. Plane-
ring av ny bebyggelse och VA-utbyggnaden 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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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
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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 BFB-pannor. 
Tillåtna mängder: 125 000 ton per år. 
Kapacitet: 54 MW avfallskapacitet. 

Bil och skrot i ängelholm 

Fastighet: Släggan 4. 
Verksamhetskod: 90:120. 
Typ av avfall: Uttjänta bilar och lastbilar. 
Behandlingsmetod: Återvinning av avfall genom lagring, 
tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhänder-
tagande av bilar som omfattas av bilskrotsförordningen. 
Tillåtna mängder: Max 150 skrotbilar samtidigt. 

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 1963 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 2:
Åtgärdsplan

A. Bjuvs kommun    s. 2

B. Båstads kommun    s. 7

C. Helsingborgs stad (kommer 2021) 

D. Höganäs kommun    s. 12

E. Åstorps kommun    s. 17

F. Ängelholms kommun    s. 22

G. NSR    s. 27

Regional avfallsplan 2019–2023
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Bilaga 2A. 
Åtgärdsplan 
Bjuvs kommun

Det finns ett lokalt  
måldokument som berör  

avfallsområdet i Bjuvs kommun:

- Vision 2030 - Nästa  
generation i fokus 
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1:1:1  Den totala avfallsmängden per invånare 
(exklusive trädgårdsavfall) ska minska med 
20 procent till 2023 jämfört med 2017.

1:1:2  Matsvinnet i regionen ska minska  
med 50 procent per invånare till 2023 
 jämfört med 2017.

1:1:3  15 procent av det grovavfall som  
samlas in ska gå till återan vändning till 2023. 

1:1:4  Minska mängden plast i rest avfallet 
med 50 procent genom att öka medveten
heten kring användningen av  onödiga plast
produkter och bidra till en hållbar konsumtion.

1:2:1  Mängden uppkommit avfall från 
verksamheter ska minska och antalet 
 Miljönärmärkningar ska öka.

1:2:2  Öka mängden material som går 
till återanvändning från verksamheter på 
 återvinningscentralerna.

Målområde 1:  
Förebygga  
resursslöseri

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

Övergripande ansvar:  
Kommunstyrelsens förvaltning  
– Planeringsavdelningen

Genomförande:  
Övriga förvaltningar

Bjuvs kommun arbetar för att öka 
återanvändningen i de kommunala 
verksamheterna.

Övergripande ansvar:  
Kommunstyrelsens förvaltning  
– Planeringsavdelningen

Genomförande:  
Övriga förvaltningar

Bjuvs kommun arbetar för att minska 
matsvinnet i de kommunala verksam
heterna.

Vård och omsorgsförvaltningen  
– kostenheten

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

Söderåsens miljöförbund, NSR

Bjuvs kommun arbetar för att fasa 
ut produkter tillverkade av fossil
baserade plaster från kommunala 
verksamheter.

Övergripande ansvar:  
Kommunstyrelsens förvaltning 
– Planeringsavdelningen

Genomförande:  
Övriga förvaltningar

Bjuvs kommun deltar årligen i nät
verk som bildades från tematräffarna, 
där NSR är sammankallade.

Bjuvs kommun, NSR

Utbilda tjänstemän och politiker om 
avfallshantering, genom studiebesök 
på NSR.

Bjuvs kommun arbetar med att  
föra in avfallsfrågor i kommuns 
miljöprogram.

Bjuvs kommun arbetar med att 
minska matsvinnet i kommunala 
verksamheter. 

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

Aktiviteter 2019

Ansvar

Ansvar

Åtgärd
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2:1:1  Mängden restavfall per invånare ska 
minska med 42 procent till 2023 jämfört med 
2017.

2:1:2  Återvinningsgraden av insamlat mat
avfall, förpackningar och tidningar ska öka till 
2023 jämfört med 2017.

2:1:3  Mängden farligt avfall och elavfall i 
restavfallet ska vara 0 procent 2023.

2:1:4  Mängden restavfall på återvinnings
centralerna ska minska med 30 procent per 
invånare till 2023 jämfört med 2017.

2:1:5 100 procent av externslammet som 
samlas in från enskilda avlopp behandlas med 
mest lämplig teknik för att främja miljönytta 
till 2023.

2:2:1 50 procent av de förorenade schakt
massorna, som NSR hanterar, renas i den 
grad att de ska återanvändas i konstruktions 
eller anläggningsändamål till 2023.

2:2:2 Andelen utsorterat avfall från 
 verksamheter ska öka till 2023.

2:2:3 Verksamheters farliga avfall ska 
 sorteras ut och omhändertas på bästa sätt.

Målområde 2:  
Från avfall  
till resurs

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Teknisk drift

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

Övergripande ansvar:  
Kommunstyrelsens förvaltning – 
Planeringsavdelningen  
I samarbete med samhällsbygg
nadsförvaltningen  fastighet.

Genomförande: 
Övriga förvaltningar

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

NSR, Söderåsens miljöförbund

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

Inköp och implementering av  
kemikaliehanteringssystem i  
kommunen.

Utveckla material tillsammans med 
NSR som skickas med godkända 
bygglov för att öka utsorteringen av 
bygg och rivningsavfall.

Agenda 2030 

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.

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Sveriges nationella avfallsplan

 ● Återanvändning av textilier och material 
återvinning av textilavfall ska öka

Effektmål

Motivering

Aktiviteter 2019

Ansvar

Ansvar

Åtgärd
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3:1  Nedskräpningen i regionen ska minska 
till 2023 från 2019.

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

Målområde 3:  
Förebygga och  
begränsa nedskräpning

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Teknisk drift

Bjuvs kommun arbetar för att före
bygga och minska nedskräpningen på 
offentliga platser.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Teknisk drift

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Teknisk drift

Bjuvs kommun ska årligen delta i nät
verket för nedskräpning med syfte 
att samordna nedskräpningsåtgärder.

Bjuvs kommun, NSR

Agenda 2030 

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.

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.

Förändring i producentansvaret

 ● Sortering på offentliga platser ska öka 
för att minska nedskräpning. 

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Effektmål

Motivering

AnsvarÅtgärd

REGIONAL AVFALLSPLAN 2019–2023  //  BILAGA 2A  //  BJUVS KOMMUN
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4:1  Den totala klimatpåverkan från avfalls
hanteringen i regionen ska minska till 2023 
från 2019.

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

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

4:1:3  Uttaget av metangas från Filborna
deponin ska öka till 2023 jämfört med 2017.

4:1:4 Biogastillverkning och avsättning  
ska öka till 2023.

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

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

Målområde 4:  
Människa och  
klimat i fokus

Bjuvs kommun deltar kontinuerligt på 
möten kring schaktmassor i regionen.

Agenda 2030 

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.

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Effektmål

Motivering

Åtgärd Ansvar

REGIONAL AVFALLSPLAN 2019–2023  //  BILAGA 2A  //  BJUVS KOMMUN
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Bilaga 2B. 
Åtgärdsplan 
Båstads kommun

Det finns två lokala  
måldokument som berör  

avfallsområdet i Båstads kommun:

- Översiktsplan 
- Miljöprogram 2012–2022 
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1:1:1  Den totala avfallsmängden per invånare 
(exklusive trädgårdsavfall) ska minska med 
20 procent till 2023 jämfört med 2017.

1:1:2  Matsvinnet i regionen ska minska  
med 50 procent per invånare till 2023  
jämfört med 2017.

1:1:3  15 procent av det grovavfall som 
 samlas in ska gå till återan vändning till 2023. 

1:1:4  Minska mängden plast i rest avfallet 
med 50 procent genom att öka medveten
heten kring användningen av  onödiga plast
produkter och bidra till en hållbar konsumtion.

1:2:1  Mängden uppkommit avfall från  
verksamheter ska minska och antalet  
Miljönärmärkningar ska öka.

1:2:2  Öka mängden material som går 
till återanvändning från verksamheter på 
 återvinningscentralerna.

Uppmuntra och påverka invånarna 
att förebygga avfall och öka återan
vändningen.

Miljöavdelningen, kommunikation, 
NSR

Båstad kommun arbetar för att 
förebygga avfall i de kommunala 
verksamheterna.  

Miljöavdelningen Teknik  
och service, vård, skola

Båstad kommun arbetar för att öka 
återanvändningen i de kommunala 
verksamheterna.

Teknik och service

Båstad kommun arbetar för att 
minska matsvinnet i de kommunala 
verksamheterna.

Teknik och service

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

Miljöavdelningen, NSR 

Båstad kommun arbetar för att fasa 
ut produkter tillverkade av fossil
baserade plaster från kommunala 
verksamheter.

Teknik och service,  
upphandlingsenheten

Utbilda tjänstemän och politiker om 
avfallshantering, genom studiebesök 
på NSR.

Båstad kommun delta årligen på nät
verksträffar som NSR sammankallar.

Båstad kommun, NSR

Båstad kommun arbetar kontinu
erligt med intern avfallsgrupp med 
representanter från kommunens 
olika enheter.

Samhällsbyggnad

Båstad kommun arbetar för att 
minska matsvinnet i de kommunala 
verksamheterna, genom programmet 
Hantera.

Teknik och service

Båstad kommun arbetar med att 
minska den totala avfallsmängden 
inom vården genom utbildning och 
workshops med vårdpersonalen. 

Vård och omsorg, Samhällsbyggnad

Båstad kommun börjar arbeta med 
programmet Hantera för att minska 
matsvinnet i kommunala verksamhe
ter och ger utbildning kring systemet.

Teknik och service

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

Aktiviteter 2019

Ansvar

Ansvar

Åtgärd

REGIONAL AVFALLSPLAN 2019–2023  //  BILAGA 2B  //  BÅSTADS KOMMUN

Målområde 1:  
Förebygga  
resursslöseri
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2:1:1  Mängden restavfall per invånare ska 
minska med 42 procent till 2023 jämfört med 
2017.

2:1:2  Återvinningsgraden av insamlat mat
avfall, förpackningar och tidningar ska öka till 
2023 jämfört med 2017.

2:1:3  Mängden farligt avfall och elavfall i 
restavfallet ska vara 0 procent 2023.

2:1:4  Mängden restavfall på återvinnings
centralerna ska minska med 30 procent per 
invånare till 2023 jämfört med 2017.

2:1:5 100 procent av externslammet som 
samlas in från enskilda avlopp behandlas med 
mest lämplig teknik för att främja miljönytta 
till 2023.

2:2:1 50 procent av de förorenade schakt
massorna, som NSR hanterar, renas i den 
grad att de ska återanvändas i konstruktions 
eller anläggningsändamål till 2023.

2:2:2 Andelen utsorterat avfall från 
 verksamheter ska öka till 2023.

2:2:3 Verksamheters farliga avfall ska 
 sorteras ut och omhändertas på bästa sätt.

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

Miljöavdelningen, NSR

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

Teknik och service

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

Miljöavdelningen,  
teknik och service, vård, skola

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

Miljöavdelningen,  
kommunikation, NSR

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

Miljöavdelningen 

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

Samhällsbyggnad

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

Samhällsbyggnad

Utveckla material tillsammans med 
NSR som skickas med godkända 
bygglov för att öka utsorteringen av 
bygg och rivningsavfall.

Miljöavdelningen

Båstad kommun arbetar med att 
minska mängden restavfall inom  
vården genom utbildning och 
workshops med vårdpersonalen.

Vård och omsorg,  
Miljöavdelningen

Agenda 2030 

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.

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Sveriges nationella avfallsplan

 ● Återanvändning av textilier och material 
återvinning av textilavfall ska öka. 

Effektmål

Motivering

Aktiviteter 2019

Ansvar

Ansvar

Åtgärd

REGIONAL AVFALLSPLAN 2019–2023  //  BILAGA 2B  //  BÅSTADS KOMMUN

Målområde 2:  
Från avfall  
till resurs
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3:1  Nedskräpningen i regionen ska minska 
till 2023 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 åt
gärder och utvärdera insatser.  Under 
2019 kommer ett startvärde mätas.

Teknik och service

Båstad kommun arbetar för att före
bygga och minska nedskräpningen på 
offentliga platser.

Teknik och service

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

Teknik och service

Båstad kommun ska årligen genom
föra skräpplockarkampanjer.

Teknik och service

Båstad kommun ska årligen delta 
i nätverket för nedskräpning med 
syfte att samordna nedskräpnings
åtgärder.

Teknik och service

Agenda 2030 

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.

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.

Förändring i producentansvaret

 ● Sortering på offentliga platser ska öka 
för att minska nedskräpning. 

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Effektmål

Motivering

AnsvarÅtgärd

Mäta antal nedskräpningsärenden 
som inkommit till kommunen .

Teknik och service

Aktiviteter 2019 Ansvar

REGIONAL AVFALLSPLAN 2019–2023  //  BILAGA 2B  //  BÅSTADS KOMMUN

Målområde 3:  
Förebygga och  
begränsa nedskräpning
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4:1  Den totala klimatpåverkan från avfalls
hanteringen i regionen ska minska till 2023 
från 2019.

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

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

4:1:3  Uttaget av metangas från Filborna
deponin ska öka till 2023 jämfört med 2017.

4:1:4 Biogastillverkning och avsättning  
ska öka till 2023.

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.

Miljöavdelningen

Båstad kommun deltar kontinu   
erligt på möten kring schaktmassor  
i regionen.

Miljöavdelningen

Agenda 2030 

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.

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Effektmål

Motivering

Åtgärd Ansvar

REGIONAL AVFALLSPLAN 2019–2023  //  BILAGA 2B  //  BÅSTADS KOMMUN

Målområde 4:  
Människa och  
klimat i fokus
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Bilaga 2D. 
Åtgärdsplan 
Höganäs kommun

Det finns två lokala  
måldokument som berör  

avfallsområdet i Höganäs kommun:

- Översiktsplan 2014.
- Höganäs kommuns miljö- 

program 2015–2025 
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1:1:1  Den totala avfallsmängden per invånare 
(exklusive trädgårdsavfall) ska minska med 
20 procent till 2023 jämfört med 2017.

1:1:2  Matsvinnet i regionen ska minska  
med 50 procent per invånare till 2023  
jämfört med 2017.

1:1:3  15 procent av det grovavfall som 
 samlas in ska gå till återan vändning till 2023. 

1:1:4  Minska mängden plast i rest avfallet 
med 50 procent genom att öka medveten
heten kring användningen av  onödiga plast
produkter och bidra till en hållbar konsumtion.

1:2:1  Mängden uppkommit avfall från  
verksamheter ska minska och antalet  
Miljönärmärkningar ska öka.

1:2:2  Öka mängden material som går 
till återanvändning från verksamheter på 
 återvinningscentralerna.

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

Teknik och fastighetsförvaltningen, 
NSR

Höganäs kommun arbetar för att 
förebygga avfall i de kommunala 
verksamheterna.

Teknik och fastighetsförvaltningen

Höganäs kommun arbetar för att öka 
återanvändningen i de kommunala 
verksamheterna.

Teknik och fastighetsförvaltningen

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

Teknik och fastighetsförvaltningen, 
NSR

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

Bygg och miljönämnden, NSR

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

Teknik och fastighetsförvaltningen

Höganäs kommun ska årligen  
delta på nätverksträffar som NSR 
sammankallar.  

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

Utöka möjligheterna för återbruk 
inom kommunens organisation och 
se över rutiner för detta.

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

Aktiviteter 2019

Ansvar

Ansvar

Åtgärd

REGIONAL AVFALLSPLAN 2019–2023  //  BILAGA 2D  //  HÖGANÄS KOMMUN

Målområde 1:  
Förebygga  
resursslöseri
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2:1:1  Mängden restavfall per invånare ska 
minska med 42 procent till 2023 jämfört med 
2017.

2:1:2  Återvinningsgraden av insamlat mat
avfall, förpackningar och tidningar ska öka till 
2023 jämfört med 2017.

2:1:3  Mängden farligt avfall och elavfall i 
restavfallet ska vara 0 procent 2023.

2:1:4  Mängden restavfall på återvinnings
centralerna ska minska med 30 procent per 
invånare till 2023 jämfört med 2017.

2:1:5 100 procent av externslammet som 
samlas in från enskilda avlopp behandlas med 
mest lämplig teknik för att främja miljönytta 
till 2023.

2:2:1 50 procent av de förorenade schakt
massorna, som NSR hanterar, renas i den 
grad att de ska återanvändas i konstruktions 
eller anläggningsändamål till 2023.

2:2:2 Andelen utsorterat avfall från 
 verksamheter ska öka till 2023.

2:2:3 Verksamheters farliga avfall ska 
 sorteras ut och omhändertas på bästa sätt.

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

Teknik och fastighetsförvaltningen, 
NSR

Höganäs kommun arbetar för en än
damålsenlig sortering och för att öka 
källsorteringen på offentliga platser.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

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

Teknik och fastighetsförvaltningen

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

Bygg och miljönämnden, NSR

Höganäs kommun ska årligen kont
rollera verksamheternas utsortering 
av avfall enligt checklista utvecklad 
av NSR vid tillsyn.

Bygg och miljönämnden

I samband med tillsyn se om matav
fall samt tidningar och förpackningar 
sorteras ut. Om inte sortering utförs 
ska informationsblad delas ut som tas 
fram tillsammans med NSR.

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

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

Utbilda tjänstemän och politiker om 
avfallshantering, genom studiebesök 
på NSR.

Utveckla material tillsammans med 
NSR som skickas med godkända 
bygglov för att öka utsorteringen av 
bygg och rivningsavfall.

Agenda 2030 

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.

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Sveriges nationella avfallsplan

 ● Återanvändning av textilier och material 
återvinning av textilavfall ska öka 

Effektmål

Motivering

Aktiviteter 2019

Ansvar

Ansvar

Åtgärd

REGIONAL AVFALLSPLAN 2019–2023  //  BILAGA 2D  //  HÖGANÄS KOMMUN

Målområde 2:  
Från avfall  
till resurs
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3:1  Nedskräpningen i regionen ska minska 
till 2023 från 2019.

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

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

Höganäs kommun arbetar för att fö
rebygga och minska nedskräpningen 
på offentliga platser.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Höganäs kommun ska årligen genom
föra skräpplockarkampanjer.

Höganäs kommun ska årligen delta 
i nätverket för nedskräpning med 
syfte att samordna nedskräpnings
åtgärder.

Agenda 2030 

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.

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.

Förändring i producentansvaret

 ● Sortering på offentliga platser ska öka 
för att minska nedskräpning 

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Effektmål

Motivering

AnsvarÅtgärd

Mäta antal nedskräpningsärenden 
som inkommit till kommunen. 

Aktiviteter 2019 Ansvar

REGIONAL AVFALLSPLAN 2019–2023  //  BILAGA 2D  //  HÖGANÄS KOMMUN

Målområde 3:  
Förebygga och  
begränsa nedskräpning
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4:1  Den totala klimatpåverkan från avfalls
hanteringen i regionen ska minska till 2023 
från 2019.

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

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

4:1:3  Uttaget av metangas från Filborna
deponin ska öka till 2023 jämfört med 2017.

4:1:4 Biogastillverkning och avsättning  
ska öka till 2023.

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).

Höganäs kommun deltar 
 kontinuerligt på möten kring 
 schaktmassor i regionen. 

Agenda 2030 

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.

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Effektmål

Motivering

Åtgärd Ansvar

REGIONAL AVFALLSPLAN 2019–2023  //  BILAGA 2D  //  HÖGANÄS KOMMUN

Målområde 4:  
Människa och  
klimat i fokus
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Bilaga 2E. 
Åtgärdsplan 
Åstorps kommun

Det finns två lokala  
måldokument som berör  

avfallsområdet i Åstorps kommun:

- Översiktsplan 2012
- Miljömål för 

 Åstorps kommun
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1:1:1  Den totala avfallsmängden per invånare 
(exklusive trädgårdsavfall) ska minska med 
20 procent till 2023 jämfört med 2017.

1:1:2  Matsvinnet i regionen ska minska  
med 50 procent per invånare till 2023  
jämfört med 2017.

1:1:3  15 procent av det grovavfall som 
 samlas in ska gå till återan vändning till 2023. 

1:1:4  Minska mängden plast i rest avfallet 
med 50 procent genom att öka medveten
heten kring användningen av  onödiga plast
produkter och bidra till en hållbar konsumtion.

1:2:1  Mängden uppkommit avfall från  
verksamheter ska minska och antalet  
Miljönärmärkningar ska öka.

1:2:2  Öka mängden material som går 
till återanvändning från verksamheter på 
 återvinningscentralerna.

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

Åstorps kommun, NSR

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

Åstorps kommun

Åstorps kommun arbetar för att öka 
återanvändningen i de kommunala 
verksamheterna.

Åstorps kommun

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

Åstorps kommun, NSR

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

Åstorps kommun, NSR

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

Åstorps kommun

Åstorps kommun ska årligen  
delta nätverksträffar som NSR  
sammankallar.

Åstorps kommun

Utbilda tjänstemän och politiker om 
avfallshantering, genom studiebesök 
på NSR.

Åstorps kommun

Projekt som syftar till att förebygga 
engångsartiklar av plast inom de 
kommunala verksamheterna.

Åstorps kommun

Undersöka möjligheterna till 
återbruk av kontorsinredning inom 
kommunen innan nytt köps in.

Åstorps kommun

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

Aktiviteter 2019

Ansvar

Ansvar

Åtgärd

REGIONAL AVFALLSPLAN 2019–2023  //  BILAGA 2E  //  ÅSTORPS KOMMUN

Målområde 1:  
Förebygga  
resursslöseri
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2:1:1  Mängden restavfall per invånare ska 
minska med 42 procent till 2023 jämfört med 
2017.

2:1:2  Återvinningsgraden av insamlat mat
avfall, förpackningar och tidningar ska öka till 
2023 jämfört med 2017.

2:1:3  Mängden farligt avfall och elavfall i 
restavfallet ska vara 0 procent 2023.

2:1:4  Mängden restavfall på återvinnings
centralerna ska minska med 30 procent per 
invånare till 2023 jämfört med 2017.

2:1:5 100 procent av externslammet som 
samlas in från enskilda avlopp behandlas med 
mest lämplig teknik för att främja miljönytta 
till 2023.

2:2:1 50 procent av de förorenade schakt
massorna, som NSR hanterar, renas i den 
grad att de ska återanvändas i konstruktions 
eller anläggningsändamål till 2023.

2:2:2 Andelen utsorterat avfall från 
 verksamheter ska öka till 2023.

2:2:3 Verksamheters farliga avfall ska 
 sorteras ut och omhändertas på bästa sätt.

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

Åstorps kommun, NSR

Åstorps kommun arbetar för en än
damålsenlig sortering och för att öka 
källsorteringen på offentliga platser.

Åstorps kommun

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

Åstorps kommun

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

Åstorps kommun, NSR

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

Åstorps kommun

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

Åstorps kommun

Utveckla material tillsammans med 
NSR som skickas med godkända 
bygglov för att öka utsorteringen av 
bygg och rivningsavfall.

Åstorps kommun

Agenda 2030 

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.

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Sveriges nationella avfallsplan

 ● Återanvändning av textilier och material 
återvinning av textilavfall ska öka

Effektmål

Motivering

Aktiviteter 2019

Ansvar

Ansvar

Åtgärd

REGIONAL AVFALLSPLAN 2019–2023  //  BILAGA 2E  //  ÅSTORPS KOMMUN

Målområde 2:  
Från avfall  
till resurs
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3:1  Nedskräpningen i regionen ska minska 
till 2023 från 2019.

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

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

Åstorps kommun

Åstorps kommun arbetar för att före
bygga och minska nedskräpningen på 
offentliga platser.

Åstorps kommun

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

Åstorps kommun

Åstorps kommun ska årligen genom
föra skräpplockarkampanjer.

Åstorps kommun

Åstorps kommun ska årligen delta 
i nätverket för nedskräpning med 
syfte att samordna nedskräpnings
åtgärder.

Åstorps kommun

Agenda 2030 

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.

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.

Förändring i producentansvaret

 ● Sortering på offentliga platser ska öka 
för att minska nedskräpning

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Effektmål

Motivering

AnsvarÅtgärd

Mäta antal nedskräpningsärenden 
som inkommit till kommunen 

Åstorps kommun

Aktiviteter 2019 Ansvar

REGIONAL AVFALLSPLAN 2019–2023  //  BILAGA 2E  //  ÅSTORPS KOMMUN

Målområde 3:  
Förebygga och  
begränsa nedskräpning
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4:1  Den totala klimatpåverkan från avfalls
hanteringen i regionen ska minska till 2023 
från 2019.

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

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

4:1:3  Uttaget av metangas från Filborna
deponin ska öka till 2023 jämfört med 2017.

4:1:4 Biogastillverkning och avsättning  
ska öka till 2023.

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).

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

Åstorps kommun

Agenda 2030 

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.

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Effektmål

Motivering

Åtgärd Ansvar

REGIONAL AVFALLSPLAN 2019–2023  //  BILAGA 2E  //  ÅSTORPS KOMMUN

Målområde 4:  
Människa och  
klimat i fokus
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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 2023 jämfört med 2017.

1:1:2  Matsvinnet i regionen ska minska  
med 50 procent per invånare till 2023  
jämfört med 2017.

1:1:3  15 procent av det grovavfall som 
 samlas in ska gå till återan vändning till 2023. 

1:1:4  Minska mängden plast i rest avfallet 
med 50 procent genom att öka medveten
heten kring användningen av  onödiga plast
produkter och bidra till en hållbar konsumtion.

1:2:1  Mängden uppkommit avfall från  
verksamheter ska minska och antalet  
Miljönärmärkningar ska öka.

1:2:2  Öka mängden material som går 
till återanvändning från verksamheter på 
 återvinningscentralerna.

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.

Företagare bjuds in för att diskutera 
avfallsminimering och för att inspire
ras av varandra.

Enheten för natur och ekologisk 
hållbarhet

Ängelholm kommun börjar arbeta 
med programmet Hantera för att 
minska matsvinnet i kommunala 
verksamheter.

Hälsa, Samhälle (måltidsservice)

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

Aktiviteter 2019

Ansvar

Ansvar

Åtgärd

REGIONAL AVFALLSPLAN 2019–2023  //  BILAGA 2F  //  ÄNGELHOLMS KOMMUN

Målområde 1:  
Förebygga  
resursslöseri
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2:1:1  Mängden restavfall per invånare ska 
minska med 42 procent till 2023 jämfört med 
2017.

2:1:2  Återvinningsgraden av insamlat mat
avfall, förpackningar och tidningar ska öka till 
2023 jämfört med 2017.

2:1:3  Mängden farligt avfall och elavfall i 
restavfallet ska vara 0 procent 2023.

2:1:4  Mängden restavfall på återvinnings
centralerna ska minska med 30 procent per 
invånare till 2023 jämfört med 2017.

2:1:5 100 procent av externslammet som 
samlas in från enskilda avlopp behandlas med 
mest lämplig teknik för att främja miljönytta 
till 2023.

2:2:1 50 procent av de förorenade schakt
massorna, som NSR hanterar, renas i den 
grad att de ska återanvändas i konstruktions 
eller anläggningsändamål till 2023.

2:2:2 Andelen utsorterat avfall från 
 verksamheter ska öka till 2023.

2:2:3 Verksamheters farliga avfall ska 
 sorteras ut och omhändertas 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, förpackningar och 
tidningar.

Enheten för natur och ekologisk 
hållbarhet, NSR

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

Miljöenheten

Vid stora evenemang använda sig av 
NSR:s festivalkit som består med full 
sortering på 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

Ängelholms kommun ska under 
Ljusfesten fokusera på miljötema där 
avfall är en väsentlig del.

Enheten för natur och ekologisk 
hållbarhet

Utveckla material tillsammans med 
NSR som skickas med godkända 
bygglov för att öka utsorteringen av 
bygg och rivningsavfall.

Enheten för natur och ekologisk 
hållbarhet

Agenda 2030 

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.

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Sveriges nationella avfallsplan

 ● Återanvändning av textilier och material 
återvinning av textilavfall ska öka

Effektmål

Motivering

Aktiviteter 2019

Ansvar

Ansvar

Åtgärd

REGIONAL AVFALLSPLAN 2019–2023  //  BILAGA 2F  //  ÄNGELHOLMS KOMMUN

Målområde 2:  
Från avfall  
till resurs
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3:1  Nedskräpningen i regionen ska minska 
till 2023 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.

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 

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.

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.

Förändring i producentansvaret

 ● Sortering på offentliga platser ska öka 
för att minska nedskräpning 

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Effektmål

Motivering

AnsvarÅtgärd

Mäta antal nedskräpningsärenden 
som inkommit till kommunen. 

Enheten för natur och  
ekologisk hållbarhet

Ängelholms kommun samordnar 
skräpplockarkampanj.

Enheten för natur och  
ekologisk hållbarhet

Aktiviteter 2019 Ansvar

REGIONAL AVFALLSPLAN 2019–2023  //  BILAGA 2F  //  ÄNGELHOLMS KOMMUN

Målområde 3:  
Förebygga och  
begränsa nedskräpning
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4:1  Den totala klimatpåverkan från avfalls
hanteringen i regionen ska minska till 2023 
från 2019.

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

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

4:1:3  Uttaget av metangas från Filborna
deponin ska öka till 2023 jämfört med 2017.

4:1:4 Biogastillverkning och avsättning  
ska öka till 2023.

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 

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.

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Effektmål

Motivering

Åtgärd Ansvar

REGIONAL AVFALLSPLAN 2019–2023  //  BILAGA 2F  //  ÄNGELHOLMS KOMMUN

Målområde 4:  
Människa och  
klimat 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 2023 jämfört med 2017.

1:1:2  Matsvinnet i regionen ska minska  
med 50 procent per invånare till 2023  
jämfört med 2017.

1:1:3  15 procent av det grovavfall som 
 samlas in ska gå till återan vändning till 2023. 

1:1:4  Minska mängden plast i rest avfallet 
med 50 procent genom att öka medveten
heten kring användningen av  onödiga plast
produkter och bidra till en hållbar konsumtion.

1:2:1  Mängden uppkommit avfall från  
verksamheter ska minska och antalet  
Miljönärmärkningar ska öka.

1:2:2  Öka mängden material som går 
till återanvändning från verksamheter på 
 återvinningscentralerna.

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

Utbildningsinsatser om avfallsminimering och åter
bruk ska genomföras för personal på återvinnings
centralerna med syftet att vägleda kommuninvånare  
till att lämna mer som återbruk.

NSR

NSR ska kontinuerligt Miljönärmärka verksamheter 
som uppfyller kraven.

NSR

NSR sammankallar årligen kommunerna till tema
träffar/nätverksträffar.

NSR

Genomföra riktade kommunikationsinsatser för att 
minska avfallets mängd. 

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

Jobba förebyggande mot restaurangers matavfall. NSR

Utbilda chaufförer om vad som kan gå till återbruk  
av grovavfallet som hämtas fastighetsnära.

NSR

Genomföra projekt för att få mer grovavfall att gå till 
återanvändning.

NSR

Utveckla ”sista chansen vagnen” vid restavfallet där 
kunderna kan lämna till återanvändning istället för att 
slänga det i restavfallet.

NSR

Återbruka hemtextil, möbler, byggavfall och cyklar på 
återvinningscentralerna istället för att återvinna. 

NSR

Vara ambassadörer genom att utbilda all personal på NSR 
om vikten av förebyggande, så att vi kan leva som vi lär.

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

Aktiviteter 2019

Ansvar

Ansvar

Åtgärd

REGIONAL AVFALLSPLAN 2019–2023  //  BILAGA 2G  //  NSR

Målområde 1:  
Förebygga  
resursslöseri
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2:1:1  Mängden restavfall per invånare ska 
minska med 42 procent till 2023 jämfört med 
2017.

2:1:2  Återvinningsgraden av insamlat mat
avfall, förpackningar och tidningar ska öka till 
2023 jämfört med 2017.

2:1:3  Mängden farligt avfall och elavfall i 
restavfallet ska vara 0 procent 2023.

2:1:4  Mängden restavfall på återvinnings
centralerna ska minska med 30 procent per 
invånare till 2023 jämfört med 2017.

2:1:5 100 procent av externslammet som 
samlas in från enskilda avlopp behandlas med 
mest lämplig teknik för att främja miljönytta 
till 2023.

2:2:1 50 procent av de förorenade schakt
massorna, som NSR hanterar, renas i den 
grad att de ska återanvändas i konstruktions 
eller anläggningsändamål till 2023.

2:2:2 Andelen utsorterat avfall från 
 verksamheter ska öka till 2023.

2:2:3 Verksamheters farliga avfall ska 
 sorteras ut och omhändertas på bästa sätt.

Uppmuntra och påverka verksamheter tillsammans 
med kommunerna att arbeta för att öka utsorteringen 
av matavfall, förpackningar och tidningar.

NSR, Kommunerna

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

NSR, Kommunerna

Samverka med Villaägarna samt Hyresgästföreningen 
för ändamålsenlig och meningsfull källsortering för 
villor och flerfamiljsfastigheter.

NSR, Hyresgäst
föreningen
Villaägarna
Bostadsbolagen

Se över insamling och aktörer för återvinning för att 
undersöka om en bättre återvinningsgrad är möjlig.

NSR, Insamlings 
entreprenörer
Återvinningsaktörer

Öka kunskapen 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 återbrukskedjan för bättre materialåter
vinning av material som inte går att återanvända.

NSR

NSR ska arbeta aktivt med att öka mängden schakt
massor som renas så att de kan återanvändas i anlägg
nings och konstruktionsändamål.

NSR

Utveckla material tillsammans med kommunerna att 
skicka med godkännande av  bygglovsansökningar 
för att öka utsorteringen av avfall för bygg och 
 rivningsavfall.

NSR, Kommunerna

Utveckla material tillsammans med kommunerna att 
om hur man underlättar utsortering av avfall som kan 
delas ut till företag och verksamheter.

NSR, Kommunerna

Utveckla metod och arbetssätt för att öka utsorteringen 
av matavfall hos restauranger och andra verksamheter.

NSR

Arbeta med projekt som syftar till att öka utsorteringen 
och återvinningen hos verksamheter. 

NSR, Vera Park

Identifiera och utveckla flöden för trädgårdsavfall. NSR

Återvinna böcker och träpallar på återvinningscentral
erna istället för att det ska gå till energiåtervinning.

NSR

Agenda 2030 

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.

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Sveriges nationella avfallsplan

 ● Återanvändning av textilier och material 
återvinning av textilavfall ska öka 

Effektmål

Motivering

Aktiviteter 2019

Ansvar

Ansvar

Åtgärd

REGIONAL AVFALLSPLAN 2019–2023  //  BILAGA 2G  //  NSR

Målområde 2:  
Från avfall  
till resurs
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3:1  Nedskräpningen i regionen ska minska 
till 2023 från 2019.

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

NSR ska mäta medvetenheten kring nedskräpning 
genom NSR:s kundundersökning för att kunna följa 
utvecklingen, utforma åtgärder och utvärderainsatser 
tillsammans med kommunerna. 

NSR, Kommunerna

Årligen sammankalla kommunerna till nätverket  
för nedskräpning med syfte att samordna ned
skräpningsåtgärder.

NSR

Agenda 2030 

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.

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.

Förändring i producentansvaret

 ● Sortering på offentliga platser ska öka 
för att minska nedskräpning

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Effektmål

Motivering

AnsvarÅtgärd

Undersöka om Miljöverkstaden kan integrera 
 nedskräpning i deras utbildningsprogram.

NSR

NSR ska mäta medvetenheten kring nedskräpning 
genom NSR:s kundundersökning

NSR

Aktiviteter 2019 Ansvar

REGIONAL AVFALLSPLAN 2019–2023  //  BILAGA 2G  //  NSR

Målområde 3:  
Förebygga och  
begränsa nedskräpning
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4:1  Den totala klimatpåverkan från avfalls
hanteringen i regionen ska minska till 2023 
från 2019.

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

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

4:1:3  Uttaget av metangas från Filborna
deponin ska öka till 2023 jämfört med 2017.

4:1:4 Biogastillverkning och avsättning  
ska öka till 2023.

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).

NSR arbetar för att fasa ut produkter tillverkade av 
fossilbaserade plaster från den egna verksamheten  
och uppmuntra andra bolag och verksamheter att  
göra likadant.

NSR

Sätta krav på fossilbränslefria fordon i kommande 
upphandlingar där det är möjligt. Genomföra kontroller 
att detta följs

NSR

NSR ska upprätta fem platser för mellanlagring av 
schaktmassor i regionen.

NSR

Delta i innovationssamarbeten kring lösningar av 
 effektivisering och digitalisering för ökad kundnöjdhet. 

NSR

NSR ska kontinuerligt sammankallan massgruppen 
med representanter från NSR:s ägarkommuner.

NSR

NSR ska arbeta med att effektivisera/förbättra 
 separering av vattenflöden på anläggningen.

NSR

Agenda 2030 

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.

Nationella miljökvalitetsmål 

 ● Giftfri miljö 

 ● God bebyggd miljö 

Effektmål

Motivering

Åtgärd Ansvar

Uppgradera deponigassystemet för att öka uttaget av 
metangas.

NSR

Utforska och utvärdera möjligheten att återvinna 
material från deponier.

NSR

NSR börjar arbeta med att fasa ut produkter tillverkade 
av fossilbaserade plaster från den egna verksamheten

NSR

Aktiviteter 2019 Ansvar

REGIONAL AVFALLSPLAN 2019–2023  //  BILAGA 2G  //  NSR

Målområde 4:  
Människa och  
klimat i fokus
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Bilaga 3.

Avfall som omfattas  
av producentansvar
Förpackningar  
och returpapper
Återvinningsstationer som drivs av förpacknings- och tid-
ningsinsamlingen finns på olika ställe 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 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 2017:
Bjuv

Återvinningscentral, Verkstadsgatan 3
Återvinningsstationer:

 ● Järnvägsgatan
 ● Telegatan

Båstad

Återvinningscentral, Svenstad, Englandsdalsvägen 76
Återvinningsstationer:

 ● Hemmeslöv, affären Gemyten,  
Meteor/Karupsvägen

 ● Grevie, Bjäre In, Grusåsvägen
 ● Hov, Busshållplatsen, Väg 115 Sparbanken
 ● Ramsjö, Ica
 ● Västra Karup, Lindströms Livs, Häradsvägen
 ● Torekov, Lyckans pplats, Litorinavägen
 ● Båstad, Prästliden, Torekovsvägen

 ● Båstad, Spara Livs, Hundestedvägen
 ● Segeltorp, Strandparkeringen
 ● Östra Karup, Viktor Evalds Väg
 ● Förslöv, Vårdcentralen Ängshällan, 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
 ● City Cross, Midgårdsgatan 8
 ● Ica Kvantum, Pål Anders Väg
 ● Idrottsplatsen, S:t Andreas väg
 ● Kullabergsvägen, vid kyrkan
 ● Mjöhult, Rälsvägen
 ● Pplats, Viaduktsgatan
 ● Skeppet, Elehultsvägen
 ● Södåkravägen 16, Jonstorp
 ● Verkstadsgatan/Keramikgatan
 ● Våtamåsavägen/Järnvägsgatan, Ingelsträde Byaväg
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Åstorp

Återvinningscentral, Gasverksgatan 1
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 pplats, Sanatorievägen
 ● Kroneslätt, Pplats, Höjavägen
 ● Munka Ljungby, Toftavägen
 ● Strövelstorp, Pplats, 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 
exempel på köpare är pappersbruk. De tidningar och pap-
persförpackningar som lämnas på återvinningsstationer 
fraktas till ett svenskt pappersbruk i Hyltebruk. Plast eller 
aluminiumhinnan i tetror separeras i återvinningsprocessen. 

Plastförpackningar
Plastförpackningarna lagras på NSR:s anläggning i Helsing
borg innan de skickas vidare till Swerec, strax utanför 
Småland. Där sorteras plasten i olika plastsorter och 
ibland också efter färg och mals ner till granulat. Granu-
laten säljs i säckar på en internationell råvarumarknad. 
Köpare är bland annat industrier i Tyskland och Baltikum. 
Mjukplast kan bland annat bli bärkassar, sopsäckar, plast-
profiler och plastmöbler. 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. Plastförpackningar av tillräckligt 
god kvalitet förmedlas via entreprenör till plastindustrin. 
Hårdplastförpackningarna sorteras sedan i olika plastsorter 
och i viss mån även efter färg. Beroende på kvalitet blir de 
råvara till olika plastprodukter. Mjukplastförpackningar av 
god kvalitet hanteras på samma sätt som ovan. Tunn och 
smutsig mjukplast går 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. Tennlagret i 
konservburkar gör det omöjligt att göra nya förpackningar 
som kommer i kontakt med livsmedel. Blandglas är en mixad 
fraktion för färgade glasförpackningar, ofärgade glasförpack-
ningar samt metallförpackningar som började samlas in 2017 
i Höganäs och skickas till Tönsmeier Wertstoffe i Tyskland.

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 förädlar 
insamlat glas. Där kontrolleras glaset både maskinellt och 
manuellt. Smutsigt glas och främmande material sorteras 
bort. Resten krossas.

Blandglas är en glasfraktion som började samlas in 
2017 i Höganäs och skickas till Tönsmeier Wertstoffe i 
Tyskland. Där separeras färgat glas, ofärgat glas och metall. 

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. 

Batterier
Batterierna skickas via ElKretsen till företag som är speci-
aliserade 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. Spill-
värme från Boliden Bergsöe används sedan som fjärrvärme 
i Landskrona.

Svavelrester upparbetas och används vid tillverkning 
av nya kemikalier, främst svavelsyra. Metallsmältverket 
SAFT AB, i Oskarshamn, är ensamma om att återvinna 
nickelkadmiumbatterier. Litiumbatterierna är svåra att åter-
vinna. De 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. Återvunnet kadmium från batterier används 
till exempel för tillverkning av batterier till industrin och 
nickel går till stålverk för återvinning.

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 
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godtagbart sätt. Alla utslitna bildäck i Sverige hämtas på 
uppdrag av Svensk Däckåtervinning. En del däck regum-
meras, andra blir till gungor, sprängmattor, fendrar och 
påkörningsskydd. Vissa däck smulas sönder för att använ-
das på bland annat löpar och ridbanor, i asfalt och buller-
vallar. De sämsta däcken energiåtervinns i kraftvärme verk 
och blir el och fjärrvärme. Däckverkstäder 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 EUdirektiv 
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.

ElKretsen skickar produkterna till antingen Göteborg 
eller Karlskoga, för sortering och därefter till Malmö åter-
vinning. Där separeras glas, plast och metaller såsom järn, 
koppar och aluminium. I kretskort kan det finnas ädelme-
taller 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 kraftvärmeverk 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 ElKretsen 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. 
ElKretsen 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 materi-
alet ner till knytnävsstora bitar. Plasten förbränns och 
energiåtervinns medan metallen blir skrot och skickas till 
smältverk. Freonerna förbränns vid väldigt höga tempera-
turer 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, Båstad kommun, Höganäs kommun, Åstorp 
kommun samt Ängelholm kommun och avser tiden fram 
till 2023. Miljöbedömningen för Helsingborgs kommun 
avser tiden mellan 2021 och 2023. 

Samråd 

Framtagandet av avfallsplanen har skett i en arbetsgrupp 
med representanter från kommunerna och NSR. Under 
arbetsprocessen har 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 är på ett ohållbart sätt om skapar 
onödigt avfall. Vi kan uppnå en mer hållbar konsumtion 

om vi minskar inköp av engångsprodukter, onödiga för
packningar 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. 



3

REGIONAL AVFALLSPLAN 2019–2023  //  BILAGA 4

Planalternativ 

Regional avfallsplan för NSRregionen 2019–2023 presen
terar mål och åtgärder inom fyra målområden; Förebygga 
resursslöseri, Avfall som resurs, Förebygga och begränsa 
nedskräpning samt Människa och klimat i fokus. Avfalls
planens mål syftar direkt till att minska avfallets mängd 
och farlighet, vilket innebär att planen i sin helhet bidrar 
till att förebygga resursslöseri och minska avfallshante
ringens miljöpåverkan. Med en regional avfallsplan kan 
åtgärder genomföras över kommungränserna som kan 
bidra till en ännu större genomslagskraft, vilket ger en 
positiv miljöpåverkan. 

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 trans
portbehovet och därmed minskarutsläppen till luft samt 
minsk ade bullernivåer. Detta miljöområde medför mesta
dels positiv miljöpåverkan. 

1.1 Effektmål mot hushållsavfall

Effektmål 1:1:1: Den totala avfallsmängden per invånare 
(exklusive trädgårdsavfall) ska minska med 20 procent till 
2023 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 2023 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. 

Effektmål 1:1:3: 15 procent av det grovavfall som samlas 
in ska gå till återanvändning till 2023. 
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Genom återanvänd
ning förlänger man livet på våra produkter som sparar på 
resurser och 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 genom att öka medvetenheten kring använd
ningen av onödiga plastprodukter.
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. 

1:2 Effektmål mot verksamhetsavfall

Effektmål 1:2:1: Mängden uppkommit avfall från verksam
heter ska minska och antalet Miljönärmärkningar ska öka.
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Genom att minimera 
uppkomsten av avfall från verksamheter sparar vi på re
surser. Genom att öka antalet Miljönärmärkta verksamhe
ter främjas återanvändning och resursslöseri förebyggs.  

Effektmål 1:2:2: Öka mängden material som går till åter
användning från verksamheter på återvinningscentralerna.
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: Avfall tas  
omhand på bästa sätt

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 2023 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. 

Effektmål 2:1:2: Återvinningsgraden av insamlat matav
fall, förpackningar och tidningar ska öka till 2023 jämfört 
med 2017.
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Genom att öka 
källsorteringsgraden ökar andelen material som återvinns 
vilket sparar energi och naturresurser. En ökad utsortering 
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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 som kan 
ersätta fossila bränslen. 

Effektmål 2:1:3: Mängden farligt avfall och elavfall i 
restavfallet ska vara 0 procent 2023.
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 restavfall från återvinnings
centralerna ska minska med 30 procent per invånare till 
2023 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 2:1:5: 100 procent av det slam som samlas in 
från enskilda avlopp behandlas med mest lämplig teknik 
för att främja miljönytta till 2023.
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 förorenade 
schaktschaktmassorna, som NSR hanterar, renas i den 
grad att de ska återanvändas i konstruktions eller  
anläggningsändamål till 2023.
Bedömning: Positiv och negativ miljöpåverkan. Genom 
att återanvändning av schaktmassor minskas uttaget at 
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: Andelen avfall från verksamheter som 
återvinns ska öka till 2023.
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: Verksamheters farliga avfall ska sorteras 
ut och omhändertas på bästa sätt.
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Genom att reducera 
det farliga avfallet som hanteras felaktigt minskar risken 
för att miljöfarliga och hälsofarliga ämnen kommer ut i 
naturen och minskade utsläpp från felaktig förbränning. 

Målområde 3: Förebygga  
och begränsa nedskräpning

Effektmål 3:1: Minska nedskräpningen till 2023 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: Kund och klimat i fokus

Effektmål 4:1: Den totala klimatpåverkan från avfallshan
teringen i regionen ska minska till 2023 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. 
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 platser i regionen för 
mellanlagring av schaktmassor för att minska transporterna.
Bedömning: Positiv miljöpåverkan. Genom dessa platser 
kan transporterna från massor minskas drastiskt. Däremot 
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 2023 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. 
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Effektmål 4.1.4: Biogastillverkning och -avsättning ska 
öka till 2023.
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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Bilaga 5A. 
Uppgifter till Länsstyrelsen 
Bjuvs kommun

REGIONAL AVFALLSPLAN 2019–2023  //  BILAGA 5A  //  BJUVS KOMMUN

Administrativa uppgifter

Kommun: Bjuvs kommun
År: 2019–2023
Datum när planen antogs: 2019-XX-XX
Ansvarig: NSR AB

Kommunens befolkning och struktur

Befolkning totalt: 15 429
Datum: 31 december 2017
Antal hushåll i småhus: ca 4 576 hushåll
Antal hushåll i flerbostadshus: ca 1 775 hushåll
Antal hushåll i fritidshus: ca 161 hushåll

Avfall som kommunen  
ansvarar för (2017)

Total mängd insamlad avfall (inkl. trädgårdsavfall):   
6 995,1 ton
Total mängd insamlad avfall (exkl. trädgårdsavfall):  
6 761,3 ton
Total mängd insamlad matavfall för biologisk behandling: 
923,3 ton
Total mängd insamlad farligt avfall (inklusive elektronik): 
201,74 ton

Avfall som omfattas  
av producentansvar (2017)

Insamlade mängder avfall (inklusive elektronikavfall): 1 
412,94 ton

Anläggningar för återvinning  
och bortskaffande för avfall

Se bilaga 1A 
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Bilaga 5B. 
Uppgifter till Länsstyrelsen 
Båstads kommun

REGIONAL AVFALLSPLAN 2019–2023  //  BILAGA 5B  //  BÅSTADS KOMMUN

Administrativa uppgifter

Kommun: Båstad kommun
År: 2019–2023
Datum när planen antogs: 2019-XX-XX
Ansvarig: NSR AB

Kommunens befolkning och struktur

Befolkning totalt: 14 796
Datum: 31 december 2017
Antal hushåll i småhus: ca 5 561 hushåll
Antal hushåll i flerbostadshus: ca 1 694 hushåll
Antal hushåll i fritidshus: ca 4 677 hushåll

Avfall som kommunen  
ansvarar för (2017)

Total mängd insamlad avfall (inkl. trädgårdsavfall):  
9 158,1 ton
Total mängd insamlad avfall (exkl. trädgårdsavfall):  
8 711,4 ton
Total mängd insamlad matavfall för biologisk behandling: 
1 428,8 ton
Total mängd insamlad farligt avfall (inklusive elektronik): 
293,12 ton

Avfall som omfattas  
av producentansvar (2017)

Insamlade mängder avfall (inklusive elektronikavfall):  
1 911,97 ton

Anläggningar för återvinning  
och bortskaffande för avfall

Se bilaga 1B  
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Bilaga 5D. 
Uppgifter till Länsstyrelsen 
Höganäs kommun

REGIONAL AVFALLSPLAN 2019–2023  //  BILAGA 5D  //  HÖGANÄS KOMMUN

Administrativa uppgifter

Kommun: Höganäs kommun
År: 2019–2023
Datum när planen antogs: 2019-XX-XX
Ansvarig: NSR AB

Kommunens befolkning och struktur

Befolkning totalt: 26 193
Datum: 31 december 2017
Antal hushåll i småhus: ca 8 128 hushåll
Antal hushåll i flerbostadshus: ca 3 366 hushåll
Antal hushåll i fritidshus: ca 1 982 hushåll

Avfall som kommunen  
ansvarar för (2017)

Total mängd insamlad avfall (inkl. trädgårdsavfall):  
14 472 ton
Total mängd insamlad avfall (exkl. trädgårdsavfall):  
13 451 ton
Total mängd insamlad matavfall för biologisk behandling: 
1 400,9 ton
Total mängd insamlad farligt avfall (inklusive elektronik): 
385,9 ton

Avfall som omfattas  
av producentansvar (2017)

Insamlade mängder avfall (inklusive elektronikavfall): 
2 851,8 ton

Anläggningar för återvinning  
och bortskaffande för avfall

Se bilaga 1D  
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Bilaga 5E. 
Uppgifter till Länsstyrelsen 
Åstorps kommun

REGIONAL AVFALLSPLAN 2019–2023  //  BILAGA 5E  //  ÅSTORPS KOMMUN

Administrativa uppgifter

Kommun: Åstorp kommun
År: 2019–2023
Datum när planen antogs: 2019-XX-XX
Ansvarig: NSR AB

Kommunens befolkning och struktur

Befolkning totalt: 15 828
Datum: 31 december 2017
Antal hushåll i småhus: ca 4 178 hushåll
Antal hushåll i flerbostadshus: ca 2 263 hushåll
Antal hushåll i fritidshus: ca 187 hushåll

Avfall som kommunen  
ansvarar för (2017)

Total mängd insamlad avfall (inkl. trädgårdsavfall):  
7 405,4 ton
Total mängd insamlad avfall (exkl. trädgårdsavfall):  
7 013,4 ton
Total mängd insamlad matavfall för biologisk behandling: 
873,8 ton
Total mängd insamlad farligt avfall (inklusive elektronik): 
241,5 ton

Avfall som omfattas  
av producentansvar (2017)

Insamlade mängder avfall (inklusive elektronikavfall):  
1 213,1 ton

Anläggningar för återvinning  
och bortskaffande för avfall

Se bilaga 1E  
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Bilaga 5F. 
Uppgifter till Länsstyrelsen 
Ängelholms kommun

REGIONAL AVFALLSPLAN 2019–2023  //  BILAGA 5F  //  ÄNGELHOLMS KOMMUN

Administrativa uppgifter

Kommun: Ängelholm kommun
År: 2019–2023
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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Renhållningsordningen innehåller kommunala bestämmelser när det 

gäller avfallshanteringen i Ängelholms kommun. Här kan 

fastighetsinnehavare, 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. 
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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 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 fastighetsinnehavare avses den eller de som äger fastigheten eller den som enligt 1 kapitlet 

5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

 

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

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 § Naturvårdsverkets föreskrifter (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 fastighetsinnehavare, 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. 

 

 

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 fastighetsinnehavaren 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 § Fastighetsinnehavarens / nyttjanderättshavarens 

ansvar 

A. Fastighetsinnehavaren 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. Fastighetsinnehavaren är skyldig att i tillräcklig omfattning informera den eller de som bor eller 

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

reglerna följs. 

 

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

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

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

matavfallsinsamlingen. 

 

E. Vid om- och nybyggnad av avfallsutrymme ska fastighetsinnehavaren 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. Fastighetsinnehavaren är ansvarig för att avfallsutrymme och hämtställe anordnas, utformas och 

underhålls så att krav på god arbetsmiljö och tillgänglighet uppfylls. 

 

H. Fastighetsinnehavaren (om inget annat avtalats med nyttjanderättshavaren) ska se till att 

avfallsbehållare rengörs i tillräcklig omfattning så att god arbetsmiljö och hygien säkerställs.  

 

I. Fastighetsinnehavaren/nyttjanderättsinnehavaren ansvarar för att avfallsabonnemanget är 

tillräckligt stort för behovet som föreligger.  

 

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

fastighetsinnehavaren 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.  

 

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 

(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. 

 

B. 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 

ska placeras på hårdgjord yta. Är underlaget inte hårdgjort ska kärlet placeras med handtaget ut 

mot gång varifrån kärlet hämtas eller enligt kommunen anvisningar.  

 

C. 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. 

 

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

för. Vid skadegörelse står fastighetsinnehavaren/nyttjanderättsinnehavaren för reparation eller 

ersättande av kärl och containrar.  

 

E. Markbehållare ägs och underhålls av kunden. 

 

F. 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. 

 

G. Överfull, för tung eller trasig avfallsbehållare eller avfallsbehållare som innehåller dåligt 

emballerade stickande eller skärande föremål 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: 
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• 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. 

• Fordonets angöringsplats får inte vara placerad vid utfarter eller vid en korsning. Angöringsplatsen 

får inte heller placeras så att backning måste utföras och inte placeras så att parkerade bilar finns 

mellan fordonet och behållare. Avståndet mellan fordonets centrum och markbehållarens centrum 

får maximalt vara 7 meter och bör inte placeras utmed huvudgator.  

• 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 

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 och tillhandahållna av renhållaren och enligt den 

europeiska standarden EN 13432 eller den svenska motsvarigheten SS 13432.  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 kommunala avloppsnätet är normalt inte tillåtet enligt ABVA.   

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

kapitel 5.  

• Markbehållare kan användas där renhållaren och Ängelholms kommun anser att detta är lämpligt. 

 

Hämtningsintervall 



13 

 

• För permanentboende och fritidsboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av matavfall 

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

• För flerfamiljsfastigheter och verksamheter där hushållsavfall uppkommer ska hämtning av 

matavfall ske efter behov, enligt gällande avfallstaxa, i den ordning renhållaren bestämmer. 

• Tömning av matavfallstankar samt markbehållare ska ske enligt gällande avfallstaxa för att 

upprätthålla en god funktion. Tömning sker i den ordning 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 kan användas där renhållaren och Ängelholms kommun anser att det är lämpligt. 

 

Hämtningsintervall 

• För permanentboende och fritidsboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av restavfall i 

kärl ske enligt gällande avfallstaxa, i den ordning renhållaren bestämmer.  

• För flerfamiljsfastigheter och verksamheter där hushållsavfall uppkommer ska hämtning av 

restavfall ske enligt gällande avfallstaxa, i den ordning renhållaren bestämmer. 

• Tömning av markbehållare ska ske enligt gällande avfallstaxa för att upprätthålla en god funktion. 

Tömning sker 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 får inte komprimeras.  

 

Emballering och förvaring 

Grovavfall som hämtas vid fastighet ska märkas med ”GROVAVFALL” och hämtas inte i säck eller 

omärkt. 
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För flerfamiljsfastigheter och grupphusområden gäller att grovavfall bör förvaras under tak och ska 

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

 

Hämtningsintervall 

Grovavfall hämtas efter beställning av fastighetsinnehavaren, 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. 

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. 

 

Batterier 

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

Batterier ska hanteras enligt bilaga 1.  Småbatterier hämtas i den ordning renhållaren bestämmer. 

Privatpersoner får genom egen försorg forsla bort batterier som uppkommit i det egna hushållet till av 



15 

 

kommunen anvisad plats, NSR:s återvinningscentraler, Miljöskåpet Samlaren för elektronik eller i en 

miljöbod. 

 

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 fastighetsinnehavaren 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. Trädgårdskärlet ska vara placerade vid tomtgräns. 

 

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 

på tömningsdagen med handtagen vända utåt. 

  

2.8 Fettavfall 

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

 

Emballering och förvaring 
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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. 

 

Hämtningsintervall 

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

 

2.9 Fettslam från fettavskiljare 

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. Fastighetsinnehavaren är alltid ansvarig för avskiljarens funktion utöver 

ovan angivna rutiner. 

2.10 Slam från enskilda avlopp  

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

liknande ska tömmas av renhållarens entreprenör. 

 

Tillgänglighet 

• Enskilda avlopp 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. Fastighetsinnehavaren 

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 entreprenörens tömningspersonal. 
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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 fastighetsinnehavaren.  

 

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 den enskilde fastighetsinnehavaren 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 2019-01-01 och med filter i 

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

vara uppsugbart eftersom tömning av sådant fall 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 renhållarens entreprenör. Toalettbodar ska kunna slamsugas, och 

latrinavfall från latrintunnor ska förpackas i behållare tillhandahållna av renhållaren.  

 

Hämtningsintervall 

Toalettbodar som slamsugs ska hämtning ske 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 i dubbla plastpåsar. 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 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 

Fastighetsinnehavaren (om inte annat avtalats med nyttjanderättshavaren) ska se till att transportväg 

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.  

 



19 

 

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 

farbar för renhållningsfordon. Om vägen inte kan hållas farbar ska fastighetsinnehavaren lämna 

avfallet på plats som överenskommits med renhållaren eller 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. 

 

Tabell 1. Rekommenderade mått för lastningsplatser utomhus (Handbok för avfallsutrymmen, Avfall Sverige). 

 Kärlhämtning Containerhämtning 

Bredd 4,6 meter 4,6 meter 

Längd 15 meter 18 meter 

Fri höjd 4,7 meter Upp till 10 meter 

 

4.1 Vid kärlhämtning 

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

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

 

4.2 Vid baktömmande containerhämtning 

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

meter, 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 och den fria höjden 

minst 10 meter. Lastningsplats bör vara 5–10 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. 
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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, 

grovavfall och källsorterat material förvaras i gemensamt avfallsutrymme. 

 

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 meddela 

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, 

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. 
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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 mer, ska kunna manövreras från rullstol. 

 

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 2. Krav på mått för dörrar till avfallsutrymmen (Handbok för avfallsutrymmen, Avfall Sverige). 

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, till exempel med öppen 

lösning, en pergola eller en avskild del på gården. Platsen utomhus bör vara inramad av staket eller 

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

Fastighetsinnehavare/boendeförening ansvarar för att endast de som bor i området har tillträde till 

behållarna.  

 

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 
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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. 

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 angöringsytan 

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

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

maximalt 1procent. Sättsten rekommenderas som underlag. Detta ger inte upphov till sättningar och 

spår. 

 

7.9 Trösklar 

Trösklar ska förses med ramp på båda sidor. 

 

  

Figur 3 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 § 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 spolränna 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. Behovet fastställs av 

Miljö- och tillståndsnämnden. Avskiljare ska besiktigas i den omfattning Ängelholm kommun 

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. 

 

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, i den ordning renhållaren bestämmer. 

• 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. Tömning sker i den ordning 

renhållaren bestämmer.  
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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 NSR:s återvinningscentraler. 

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 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 fastighetsinnehavare 

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

önskat startdatum.  

 

2 § Gemensamma behållare 

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan under förutsättning att olägenhet för människors 

hälsa eller miljön inte uppstår medges rätt att använda gemensamma behållare för restavfall, matavfall 

och återvinningsmaterial. 

 

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 

fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare 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 

fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare. 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 fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare, på särskild blankett till Miljö- 
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och tillståndsnämnden minst trettio dagar före önskat startdatum. Abonnemanget öppnas automatiskt 

efter uppehållstiden.  

 

4 § Förlängt hämtningsintervall 

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 

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 fastighetsinnehavaren 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 § Befrielse 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 §).  
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9 § Dispens för matavfallskvarn 

Matavfallskvarnar kopplade till kommunala avloppsnätet är enligt gällande ABVA inte tillåtet utan 

huvudmannens (Ängelholms kommun genom Ängelholms reningsverk) 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 (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 2019-01-01 då renhållningsordning Ängelholms kommun 2015-01-01 

upphör att gälla. Dispenser som kommen 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 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 2022 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.  

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 

tidningar materialåtervinns och blir nya 

Detta avfall omfattas 

av producentansvaret. 

 

Figur 4 Arbetsflöde under planens period för projektgrupp och styrgrupp 
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papper, mjuk- och 

hårdplast samt tidningar. 

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. Används 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 återvinning. Textilier som 

sorterats i restavfallet går till förbränning.  

 

Trädgårdsavfall Ris, grenar, löv, mossa etc. 

Ej sten och grus 

Hämtas sorterat enligt abonnemang eller 

lämnas på NSR:s återvinningscentraler. 

Trädgårdsavfall rötas och blir jord och 

större trädgårdsavfall som grenar flisas och 

används till förbränning.  

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. 

Hämtas vid fastigheten eller lämnas i 

miljöskåpet Samlaren, i en miljöbod eller 

på återvinningscentralen. 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 även lämnas på NSR:s 

återvinningscentraler, Samlaren för 

elektronik eller miljöbod. 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 

smälts ner från skrot till ny råvara.   

 

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.  

Småelektronik lämnas på NSR:s 

återvinningscentraler, i Samlaren eller i en 

miljöbod. Stort elektronikavfall 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 apoteken i specialbehållare 

som delas ut gratis av apoteken. 

Läkemedelsrester lämnas också på 

apoteken. 

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 efter 

abonnemang, 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. 

Det utvinns biogas 

till fordonsbränsle 

samt biogödsel. 

Träpallar Engångspallar, träpallar med 

måtten 1200x800. 

Återvinns av 

entreprenör.  

Pallar med övriga 

mått sorteras som 

trä.  

 

 

 

Bilaga 2: Avfallsplan 2023 (externt 

dokument) 
 

 

 



Besöksadress Postadress Telefonväxel Hemsida Org.Nr.
Hjortshögsvägen 1 NSR AB 042-400 13 00 www.nsr.se 556217-4580
254 64 Helsingborg 251 89 Helsingborg Fax

042-15 37 73

Helsingborg, 2019-02-12
Dnr: 18/0889

Remiss av ny renhållningsordning och en 
regional avfallsplan
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. 
Renhållningsordningen innehåller lokala föreskrifter för avfallshanteringen
i kommun. Avfallsplanen är en bilaga till renhållningsordningen
och ska innehålla uppgifter om allt avfall inom kommunen samt förslag på åtgärder 
för att minska avfallets mängd och farlighet.

Förslaget finns att läsa på bjuv.se, bastad.se, helsingborg.se, hoganas.se, astorp.se, 
engelholm.se samt nsr.se/remiss-avfallsplan och i upptryckt upplaga på Bjuvs 
bibliotek, Båstads bibliotek, Båstad kommunhus, Stadsbyggnadsförvaltningen 
Helsingborg, Gamla järnvägsstationen och Servicecenter i Höganäs, 
Medborgarkontoret i Åstorp, Åstorps bibliotek, Ängelholms stadsbibliotek, 
stadshuset i Ängelholm och på NSR:s huvudkontor. 

Synpunkter på förslag till ny renhållningsordning och avfallsplan ska lämnas
skriftligen senast den 31 mars till: NSR AB, 251 89 Helsingborg alt.
nsr@nsr.se

Frågor besvaras av:
Tina Jörgensen, NSR AB, 042-400 1371 alt. Tina.jorgensen@nsr.se 

Med vänlig hälsning

Tina Jörgensen
Avfallsstrateg

mailto:Tina.jorgensen@nsr.se
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Samverkan med det civila samhället

Ärendebeskrivning
Under 2018 tecknades överenskommelser mellan regeringen och paraplyorganisationer inom 
det civila samhället på nationell nivå gällande en gemensam stödstruktur för dialog och 
samråd. Som ett led i regeringens överenskommelser har Familjen Helsingborg tagit fram en 
gemensam modell för överenskommelser med det civila samhället på lokal nivå. Modellen ska 
utgöra ett stöd för berörda kommuner vid tecknandet av lokala överenskommelser. De lokala 
överenskommelserna beskriver ett förhållningssätt gällande samverkan mellan parterna. 
Överenskommelserna ska främja demokrati och delaktighet samt skapa ett mervärde för såväl 
kommun som det civila samhället.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande verksamheten Kultur och stad daterad den 11 februari 2019
Förslag på överenskommelse med det civila samhället
Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige daterad den 24 april 2017 § 93
Slutrapport – samverkan med det civila samhället

Utredning
Bakgrund
Under 2018 tecknades en överenskommelser mellan regeringen och paraplyorganisationer 
inom det civila samhället på nationell nivå gällande en gemensam stödstruktur för dialog och 
samråd. De organisationer som från början valde att ansluta sig vad Civos – Civilsamhällets 
organisationer i samverkan, Famna – Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg, 
Forum – Idéburna organisationer med social inriktning samt LSU – Sveriges 
ungdomsorganisationer.

Regeringen definierar det civila samhället som ”en arena skild från staten, marknaden och det 
enskilda hushållet där människor organiserar sig och agerar tillsammans i gemensamma 
intressen”. Regeringens intention med överenskommelsen är följande:
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 Att utveckla det civila samhällets möjligheter att göra människor delaktiga utifrån 
engagemanget och viljan att påverka den egna livssituationen eller samhället i stort.

 Att stärka förutsättningarna för det civila samhället att bidra till samhällsutvecklingen och 
välfärden både som röstbärare och opinionsbildare och med en mångfald av verksamheter.

 Att fördjupa och sprida kunskapen om det civila samhället.

I Familjen Helsingborgs verksamhetsplan 2017-2019 finns ett mål om en öppen och 
inkluderande region. Som ett led i regeringens överenskommelser med paraplyorganisationer 
har Familjen Helsingborg därför tagit fram en gemensam modell för överenskommelser med 
det civila samhället på lokal nivå. Modellen ska utgöra ett stöd för berörda kommuner vid 
tecknandet av lokala överenskommelser.

Överenskommelser med det civila samhället
Det civila samhället innefattar därmed till stor del kommunens föreningar, men även andra 
aktörer så som stiftelser, registrerade trossamfund, nätverk och tillfälliga sammanslutningar. 
Familjen Helsingborgs gemensamma samverkansmodell utgör ett stöd för respektive kommun 
som vid tecknandet av lokala överenskommelser med det civila samhället.

De lokala överenskommelserna beskriver ett förhållningssätt gällande samverkan mellan 
parterna. Överenskommelserna ska främja demokrati och delaktighet samt skapa ett mervärde 
för såväl kommun som det civila samhället.

Idéburet offentligt partnerskap
Utöver de lokala överenskommelserna, som främst beskriver ett förhållningssätt mellan 
kommun och det civila samhället, kan kommunen även arbeta med ett idéburet offentligt 
partnerskap (IOP). IOP kan med fördel användas där kommunen och det civila samhället 
tillsammans kan hitta en lösning på en samhällsutmaning där varken kommun eller det civila 
samhället kan lösa dessa utmaningar var och en för sig. IOP bidrar därför till lokal utveckling 
och delaktighet i samhället där bägge parter finansierar lösningen, via ekonomiska resurser 
eller andra insatser.

När de lokala överenskommelserna beskriver hur parterna ska samverka, talar det  idéburna 
offentliga partnerskapet, IOP, istället om vad parterna ska samverka kring.

I de fall som idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en gynnsam samverkansform föreslås 
kommunen nyttja det som ett verktyg för att bidra till stärkt dialog och utveckling. 
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Förslag
Tecknandet av överenskommelser med det civila samhället kräver resurser för att kunna 
stimulera, initiera och följa upp aktiviteter som gör att båda parter stärks och utvecklas. 

Överenskommelsens intention är att sänka trösklarna mellan aktörerna och stärka möjligheten 
att vara varandras resurser. Kommunens åtaganden innebär därför ett större och mer 
långsiktigt arbete för att skapa goda relationer med det civila samhället, där befintliga resurser 
inte är tillräckliga. 

I beslutsunderlag ”Förslag på överenskommelse” finns att läsa kommunens respektive det 
civila samhällets åtaganden. Delar av kommunens åtaganden följer i punktform:

- Det ska vara tydligt vem som är kontaktperson gentemot det civila samhället (principen 
om dialog)

- Kommunen ska främja långsiktig samverkan med det civila samhället (principen om 
långsiktighet)

- Kommunen ska tillvarata och bidra till ökad kunskap om det civila samhällets erfarenheter 
och kvaliteter (principen om mångfald)

För att kunna uppfylla dessa åtaganden, och realisera och utveckla intentionerna med det av 
kommunfullmäktige beslutade uppdraget, ställs högre krav på tjänstepersonorganisationen. 
En första bedömning pekar på cirka 400 överenskommelser som årligen ska följas upp och 
förnyas. Parallellt med detta har verksamheten Kultur och stad fått utökade åtaganden 
gällande fördelning och hantering av nya bidrag, som exempelvis Landsbygdspotten och 
bidrag till intresseföreningar som tidigare handlagts av andra verksamheter. 

Därför föreslås en 100% tjänst som kan ta ett samlat grepp kring frågor som rör det civila 
samhället, vilket innebär en utökad ram på 500 tkr. Tjänsten blir samordnare för all kommunal 
verksamhet där det civila samhället är, eller kan vara, en resurs. Exempelvis i verksamheter 
som skola, äldreboende, bibliotek, fritidsgårdar samt övriga verksamheter inom kultur- och 
fritidsområdet där det civila samhället i samverkan med kommunen hanterar frågor om bl.a 
meningsfull fritid, utanförskap, psykisk ohälsa, ensamhet och integration. 

Under förutsättning att den ökade kostnaden på 500 tkr medges i beslut om budget för år 
2020 kan kommunen göra en tydlig satsning på ökad samverkan och effektivt ta tillvara det 
civila samhällets erfarenhet och kompetens. Genom dessa åtgärder säkras en mer hållbar 
utveckling för samverkan mellan aktörerna och det civila samhällets mångfald främjas. 

Tecknandet av överenskommelser kan då påbörjas i januari 2020.
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Förslag till beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att godkänna förslag på överenskommelse 

att nämnden för kultur, idrott och fritids förslag till budget 2020 ska innehålla förslag om 
utökad ram på 500 tkr för att finansiera en heltidstjänst

att överenskommelser börjar tecknas från och med den 1 januari 2020 under förutsättning att 
finansiering till heltidstjänst medges

_____

Maria Birgander Susann Toft
Verksamhetschef Kultur och stad Enhetschef allmänkultur

Beslutet expedieras till:
Verksamheten Kultur och stad
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Varför en överenskommelse?

Statens intention är följande:

o Att utveckla det civila samhällets möjligheter att göra 
människor delaktiga utifrån engagemanget och viljan att 
påverka den egna livssituationen eller samhället i stort.

o Att stärka förutsättningarna för det civila samhället att bidra till 
samhällsutvecklingen och välfärden både som röstbärare och 
opinionsbildare och med en mångfald verksamheter.

o Att fördjupa och sprida kunskapen om det civila samhället.
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Nationell överenskommelse

o 2018 tecknades en överenskommelse om en gemensam 
stödstruktur för dialog och samråd mellan regeringen och 
det civila samhället på nationell nivå. 

o Regeringen definierar det civila samhället som 

”en arena skild från staten, marknaden och det enskilda 
hushållet där människor organiserar sig och agerar tillsammans i 
gemensamma intressen”. 
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Delregional överenskommelse

o Familjen Helsingborg har tagit fram en gemensam modell för 
överenskommelserna med det civila samhället.

o Modellen ska användas av berörda kommuner och utgöra 
ett stöd vid tecknandet av de lokala avtalen.
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Värdegrund för samverkan

o Oberoende och självständighet
Kan det civila samhället och kommunen verka oberoende av varandra?

o Dialog
Kan en kontinuerlig dialog skapas mellan kommunen och det civila samhället?

o Kvalitet
Hur avgörs kvalitet på verksamhet som utförs på uppdrag av annan part? 

o Långsiktighet
Kan kommunen och det civila samhället underlätta varandras planering genom 
att ha en långsiktighet som grund?

o Öppenhet
Är det enkelt för civilsamhället och kommunen att komma i kontakt med varandra? 
Finns det en vilja från bägge parter att vara öppna mot varandra?

o Mångfald 
Är kommunen och det civila samhället villiga att stödja och underlätta för nya aktörer?
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Kommunens åtaganden

o Kommunen ska visa respekt för det civila samhällets oberoende 
och självständighet.
Principen om oberoende och självständighet 

o Det ska vara enkelt att kontakta kommunen. 
Principen om öppenhet 

o Det ska vara tydligt vem som är kontaktperson gentemot 
det civila samhället. 
Principen om dialog

o Kommunen ska ta ansvar för att kalla till en årlig dialogträff 
för diskussion om överenskommelsen om samverkan. 
Principen om dialog
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o Kommunen ska verka för att överenskommelsen blir känd 
bland kommunens anställda och medborgare. 
Principen om öppenhet och principen om långsiktighet

o Kommunen ska främja långsiktig samverkan med det civila 
samhället.  
Principen om långsiktighet

o Kommunen ska informera om vilka former av stöd som civila 
samhället kan få och meddela tydliga riktlinjer för stödet. 
Principen om öppenhet

o Kommunen ska tillvarata och bidra till ökad kunskap om det 
civila samhällets erfarenheter och kvaliteter. 
Principen om mångfald

o Det civila samhället har rätt att kritiskt granska kommunens 
verksamhet utan att mista ekonomiskt bistånd eller annat stöd. 
Principen om oberoende och självständighet
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Det civila samhällets åtaganden 

o Det civila samhällets aktörer ska värna sin självständighet och 
identitet i samverkan med kommunen. 
Principen om oberoende och självständighet

o Det civila samhällets aktörer ska tillhandahålla information om 
sin organisation för att främja samarbete med kommunen.
Principen om dialog 

o Det civila samhällets aktörer ska tillhandahålla och aktualisera 
kontaktuppgifter. 
Principen om öppenhet

o Det civila samhällets aktörer åtar sig att ha en planering som 
motsvarar den tidsperiod för vilken kommunen beviljar medel/stöd. 
Principen om långsiktighet
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o Det civila samhällets aktörer ska bidra med erfarenhet och 
kompetens för nya grupper som vill organisera sig. 
Principen om mångfald

o Det civila samhällets aktörer ska bidra till kunskap om sin särskilda 
kvalitet och betydelse för samhället. 
Principen om kvalitet

o Det civila samhällets aktörer ska söka aktiv dialog med kommunen 
om oklarheter och klagomål som uppstår i samarbetet.
Principen om dialog

o Det civila samhällets aktörer ska verka för att överenskommelsen 
blir känd bland medlemmar och samarbetspartners.
Principen om öppenhet och principen om långsiktighet
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Överenskommelsen
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Idéburet offentligt partnerskap
IOP
o De lokala överenskommelserna beskriver förhållningssättet 

mellan kommun och det civila samhället
 hur parterna ska samverka 

o Idéburet offentligt partnerskap är ett sätt att samverka med 
det civila samhället
 vad parterna ska samverka kring

o IOP
 Samhällsutmaning med gemensam lösning
 Ska bidra till utveckling och delaktighet i samhället
 Bägge parter finansierar lösningen (ekonomiska resurser eller 

andra insatser)
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Omfattning?

o Stimulera, initiera och följa upp aktiviteter
o Vara varandras resurser
o Långsiktig satsning
o Minskat avstånd/lägre trösklar mellan kommun och föreningsliv
o Tillvaratagande av det civila samhällets erfarenheter och kompetens
o Ca 400 överenskommelser
o Tecknande av överenskommelser årligen
o Utökade åtaganden  bidrag på drygt 3 300 tkr
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Hur?

o 100% tjänst
o Samlat grepp kring frågor som rör det civila samhället (ökad 

samverkan, bidrag, föreningsbesök m.m.)
o Tecknandet av överenskommelser kan påbörjas januari 2020
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 ÖVERENSKOMMELSE
2019-02-26 NKIF 2019/43

Förening
Adress
Postnummer

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

Överenskommelse med det civila 
samhället

1. Parter

Ängelholms kommun, organisationsnummer 212 000-0977, samt
xx

2. Bakgrund

Under 2018 tecknades överenskommelser mellan regeringen och 
paraplyorganisationer inom det civila samhället på nationell nivå gällande 
en gemensam stödstruktur för dialog och samråd. Som ett led i regeringens 
överenskommelser har Familjen Helsingborg tagit fram en gemensam 
modell för överenskommelser med det civila samhället på lokal nivå. De 
lokala överenskommelserna beskriver ett förhållningssätt gällande 
samverkan mellan parterna. Överenskommelserna ska främja demokrati 
och delaktighet samt skapa ett mervärde för såväl kommun som det civila 
samhället.

3. Kommunens åtagande

a. Kommunen ska visa respekt för det civila samhällets oberoende 
och självständighet.
Principen om oberoende och självständighet 

b. Det ska vara enkelt att kontakta kommunen. 
Principen om öppenhet 

c. Det ska vara tydligt vem som är kontaktperson gentemot det civila 
samhället. 
Principen om dialog

d. Kommunen ska ta ansvar för att kalla till en årlig dialogträff för 
diskussion om överenskommelsen om samverkan. 
Principen om dialog

e. Kommunen ska verka för att överenskommelsen blir känd bland 
kommunens anställda och medborgare. 
Principen om öppenhet och principen om långsiktighet
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f. Kommunen ska främja långsiktig samverkan med det civila 
samhället.  
Principen om långsiktighet

g. Kommunen ska informera om vilka former av stöd som civila 
samhället kan få och meddela tydliga riktlinjer för stödet. 
Principen om öppenhet

h. Kommunen ska tillvarata och bidra till ökad kunskap om det civila 
samhällets erfarenheter och kvaliteter. 
Principen om mångfald

i. Det civila samhället har rätt att kritiskt granska kommunens 
verksamhet utan att mista ekonomiskt bistånd eller annat stöd. 
Principen om oberoende och självständighet

4. Det civila samhällets åtaganden

a. Det civila samhällets aktörer ska värna sin självständighet och 
identitet i samverkan med kommunen. 
Principen om oberoende och självständighet

b. Det civila samhällets aktörer ska tillhandahålla information om sin 
organisation för att främja samarbete med kommunen.
Principen om dialog 

c. Det civila samhällets aktörer ska tillhandahålla och aktualisera 
kontaktuppgifter. 
Principen om öppenhet

d. Det civila samhällets aktörer åtar sig att ha en planering som 
motsvarar den tidsperiod för vilken kommunen beviljar 
medel/stöd. 
Principen om långsiktighet

e. Det civila samhällets aktörer ska bidra med erfarenhet och 
kompetens för nya grupper som vill organisera sig. 
Principen om mångfald

f. Det civila samhällets aktörer ska bidra till kunskap om sin särskilda 
kvalitet och betydelse för samhället. 
Principen om kvalitet

g. Det civila samhällets aktörer ska söka aktiv dialog med kommunen 
om oklarheter och klagomål som uppstår i samarbetet.
Principen om dialog

h. Det civila samhällets aktörer ska verka för att överenskommelsen 
blir känd bland medlemmar och samarbetspartners.
Principen om öppenhet och principen om långsiktighet
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5. Överenskommelse

Överenskommelsens intention är att sänka trösklarna mellan aktörerna och 
stärka möjligheten att vara varandras resurser. Kommunen och det civila 
samhällets respektive åtaganden innebär i denna överenskommelse ett 
långsiktigt arbete för att tillsammans kunna hitta lösningar på  
samhällsutmaningar där varken kommun eller det civila samhället kan lösa 
dessa utmaningar var och en för sig.

6. Giltighet

Denna överenskommelse gäller för perioden 2020-01-01 t o m 2020-12-31.

Överenskommelsen utgör inget bindande avtal mellan parterna utan syftar 
endast till att uttrycka parternas gemensamma avsikt att fullfölja 
intentionerna. Överenskommelsen får heller ej överlåtas på annan utan 
båda parters skriftliga medgivande. Överenskommelsen förnyas årligen.

Denna överenskommelse har upprättats i två (2) likalydande exemplar 
varav parterna tagit vars sitt.

För föreningen För Ängelholms kommun
Ängelholm åå-mm-dd Ängelholm åå-mm-dd



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2017-04-24

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 93                  Dnr   KS 2017/255

Modell samverkan civila samhället

Ärendebeskrivning
I verksamhetsplanen 2017-2019 för familjen Helsingborg finns ett mål om en öppen och 
inkluderande region. Strategin för att uppnå målet är samverkan med det civila samhället. 
Ängelholms kommun är huvudansvarig för denna strategi. Mätetalet för strategin är att 
samtliga kommuner senast 2017 ska ha påbörjat ett arbete med att ta fram  samverkans-
överenskommelse och att antalet föreningar som tecknat överenskommelsen med det civila 
samhället i respektive kommun årligen.

En gemensam modell för samverkan med det civila samhället i familjen Helsingborg har tagits 
fram. Ängelholms kommun har samordnat arbetet, som genomförts tillsammans med övriga 
kommuner. Modellen ska användas av respektive kommun, som ett stöd för att träffa lokala 
samverkansöverenskommelser med sina föreningar. Målet är att de lokala 
överenskommelserna ska bidra till demokrati och delaktighet samt skapa ett mervärde för 
såväl kommunen som för föreningarna. 

Beslutsunderlag
Modell samverkan civila samhället.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna modellen för samverkan civila samhället, samt

att ge huvuduppdrag Samhälle i uppdrag att använda modellen för att träffa lokala 
överenskommelsen om samverkan med det civila samhället. 

_____

Beslutet expedieras till:
Kommundirektörens stab
Huvuduppdrag Samhälle
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Slutrapport – Samverkan med det civila 
samhället 

Beställare: Mikael Fritzon
Samhälle

Kontaktperson: Maria Birgander
Chef kultur och stad, SHU

Uppdrag: Uppdraget är ta fram en organisation och plan 
för hur modellen ska användas.

Syfte: att använda modellen för att träffa lokala 
överenskommelsen om samverkan med det civila 
samhället.

Deltagare: Peter Björkqvist, Susann Toft, Nicole Månsson, Karin Dahl, 
Angela Gardelin, Albert Sundelius, Maja Arvidsson, Pelle 
Sköldbäck., Louice Palmgren.

Processledare: Malin Thorsén och Caroline Benson

1. Bakgrund
I verksamhetsplanen 2017-2019 för familjen Helsingborg finns ett mål om 
en öppen och inkluderande region. Strategin för att uppnå målet är 
samverkan med det civila samhället. Ängelholms kommun är 
huvudansvarig för denna strategi. Mätetalet för strategin är att samtliga 
kommuner senast 2017 ska ha påbörjat ett arbete med att ta fram 
samverkansöverenskommelse och att antalet föreningar som tecknat 
överenskommelsen med det civila samhället i respektive kommun årligen. 
En gemensam modell för samverkan med det civila samhället i familjen 
Helsingborg har tagits fram. Ängelholms kommun har samordnat arbetet 
som genomförts tillsammans med övriga kommuner. Modellen ska 
användas av respektive kommun, som ett stöd för att träffa lokala 
samverkansöverenskommelser med sina föreningar. Målet är att de lokala 
överenskommelserna ska bidra till demokrati och delaktighet samt skapa 
ett mervärde för såväl kommunen som för föreningarna.
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2. Metod
Arenan har innefattat totalt tre möten med interna deltagare. Vid första 
mötet var deltagarantalet högre i syfte att få en bred bild av situationen och 
perspektiv till fortsatt arbete med målet. Vid andra mötet var det endast tre 
interna deltagare med, vilka är nyckelpersoner för det fortsatta arbetet. 
Efter andra mötet höll två av deltagarna en träff med det civila samhället. 
Under det tredje och sista mötet i den agila arenan gjordes en 
sammanfattning och planering för fortsatt arbete efter avslutad arena.

3. Slutsatser och arenans förslag till åtgärder 
Under arenans gång har en arbetsgrupp skapats med nyckelpersonerna 
Susann Toft, Peter Björkqvist, Nicole Månsson och Louice Palmgren. 
Under arenans sista möte beslutades att gruppen skall fortsätta arbetet med 
samverkansavtalet. Målet är att avtalet ska presenteras för politiskt beslut 
innan årsskiftet 2018/2019 och att avtalet skall skrivas under av föreningar 
(civila samhället) i början av år 2019. 

Deltagare i arbetsgruppen kommer att kalla det civila samhället till 
informationsträff i början av 2019.

3.1. Beställarens beslut om implementering
Beställaren godkänner arenans slutsaster och förslag om fortsatt arbete.

Implementering och utvärdering av effekt.
Se beslut under punkt 3. 

Nedanstående punkter är förslag till frågor som beställaren kan utgå från vid 
utvärdering.

 Implementerades den agila arenas åtgärdsförslag? (Ja, nej, delar av, 
förtydliga) 

 Beskriv effekten av implementeringen?
 Har den indirekta eller direkta servicen för beställningens prioriterade 

medborgargrupp blivit bättre?
 Vilken är den mätbart förbättrade effekten för brukaren/medborgare i 

din beställda arena? (Beskriv i hårda eller mjuka nyckeltal.)
 Kommer arenans resultat att påverka kommunens framtida rutiner 

och/eller arbetssätt?

Rapportförfattare
Malin Thorsén
Processledare
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Handläggare
Louis Palmgren
0431-468957
louis.palmgren@engelholm.se Nämnden för kultur, idrott och fritid

 

Fastställande av kvartersnamn

Ärendebeskrivning
Detaljplanen för del av Ängelholm 6:6, Villan, Ängelholm vann laga kraft den 4 december 
2018. Planen är belägen inom område som omfattas av kvartersnamn och ska därför ha en 
fastighetsbeteckning som innehåller ett kvartersnamn.

Det nya kvarteret är beläget norr om Höjavägen i stadsdelen Villan.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande verksamheten Kultur och stad daterad den 14 mars 2019

Utredning
Detaljplanen är belägen inom område som omfattas av kvartersnamn och ska därför ha en 
fastighetsbeteckning som innehåller ett kvartersnamn. Kvarteret är beläget norr om Höjavägen 
i stadsdelen Villan.
 
Med hjälp av intilliggande kvartersnamn har namnberedningen tagit fram ett förslag. Förslaget 
får inte får vara så likt befintliga kvartersnamn så att det finns risk för förväxling. Intilliggande 
kvarter har namn efter blommor. Flera av kvarteren har namn efter vårblommor och 
lökväxter, exempelvis Liljekonvaljen, Hyacinten och Krokusen, se karta:
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Namnberedningen föreslår därför att kvarteret får namnet Snödroppen, eftersom snödroppen 
är en vårblomma och lökväxt.

Förslag till beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att fastställa det föreslagna kvartersnamnet Snödroppen

_____

Maria Birgander Susann Toft
Verksamhetschef Kultur och stad Enhetschef allmänkultur

Beslutet expedieras till:
Verksamheten Kultur och stad
Planenheten
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Bidragsregler från 2020

Ärendebeskrivning
I oktober 2015 presenterade beredningen för Kultur, idrott och fritid förslag på riktlinjer och 
principer för föreningsstöd i Ängelholms kommun. Kommunstyrelsen gav då huvuduppdrag 
Samhälle i uppdrag att utreda beredningens förslag och i samband med det föreslå en lämplig 
utformning för hur föreningsstödet ska hanteras. Uppdraget omfattar en översyn av redan 
existerande föreningsstöd till kulturföreningar, hembygdsföreningar, byalag, idrottsföreningar, 
friluftslivsföreningar och intresseföreningar, samt eventuella nya bidragsformer för ungas egen 
organisering.

Föreningsstödet har inte varit föremål för någon grundlig och systematisk översyn sedan en 
lång tid tillbaka. Nuvarande bidragsfördelning är inte tydlig och det är svårt att avgöra 
huruvida bidragen ger önskade effekter eller ej. 

Utredningen har resulterat i ett förslag på nya bidragsregler. Med hjälp av detta förslag kan en 
mer jämlik, tydlig och transparent bidragsfördelning säkerställas. Kostnaden för att genomföra 
de nya bidragsreglerna från 2020 uppskattas till en ökad budget på 150 tkr.

I uppdraget att ta fram nya bidragsregler ingår även framtagandet av nya regler för 
skötselbidrag. Skötselbidraget har beslutats som ett separat ärende, se sammanträdesprotokoll 
2019-02-05 dnr NKIF 2019/15.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande verksamheten Kultur och stad daterad den 1 april 2019
Beslut KF daterad den 27 mars 2017 § 68 dnr 2015/61
Plan för slutrapport förslag på principer och riktlinjer för föreningsstöd daterad den 3 augusti 
2016 dnr 2015/61
Översikt av bidragsregler från 2020
Detaljerade bidragsregler från 2020
Sammanfattning av remissyttranden gällande bidragsregler från 2020
Beslut NKIF 2019-03-18 Bidragsregler från 2020
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Utredning
Huvuduppdrag Samhälle har fått i uppdrag att föreslå en lämplig utformning för hur 
föreningsstödet ska hanteras. Som följd av det har huvuduppdrag Samhälle tagit fram ett 
förslag för att kunna fördela bidrag på lika grunder, dels för en mer effektiv handläggning av 
ärenden och dels för att underlätta för medborgarna att söka stöd och få en ökad insyn i 
kommunens bidragsgivning.

Process
Förslaget har arbetats fram i samverkan mellan verksamheten Kultur och stad och sakkunniga 
tjänstepersoner inom juridik, ekonomi och fastighetsförvaltning. Förslaget står i relation till 
kommunens mål- och styrdokument samt PwCs granskning av föreningsbidrag i Ängelholms 
kommun. Det baseras även på omvärldsbevakning och aktuell forskning. Dialog har förts med 
föreningar, dels genom en styrgrupp, dels genom föreningsforum. 

Avstämningar har skett med arbetsgrupp 3. Därefter har förslaget presenterats i en remiss till 
föreningar, närliggande kommuner, Skåneidrotten och Region Skåne. Dessa aktörer har 
delgivits möjlighet att redogöra för sina synpunkter i skriftliga remissyttranden. Inkomna 
synpunkter har beaktats i detta förslag.

Förslag
Utredningen har resulterat i ett förslag på nya bidragsregler, vilka vilar på tre grundprinciper:

- Jämlika bidrag som följer kommunallagens likställighetsprincip, som innebär att 
kommunen ska behandla alla invånare lika om det inte finns sakliga skäl för annat.

- Tydlighet i vilka verksamheter som erhåller bidrag och varför.

- Transparens över vilka olika sorters stöd som kommunen ger till verksamheter i 
Ängelholms kommun.

Förslaget inkluderar också en gemensam värdegrund:

Verksamheter som får stöd av Ängelholms kommun ska vila på en demokratisk grund och 
följa kommunens värdegrund Öppenhet, Omtanke, Handlingskraft för att skapa ett hållbart 
föreningsliv i Ängelholm. Det innebär att verksamheten ska genomsyras av följande 
värderingar:

 Barnets bästa
 Jämlikhet och jämställdhet
 Demokrati och inflytande
 Inkludering
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Konsekvensbeskrivning
Förslaget på nya bidragsregler skulle för Ängelholms kommun innebära:

- ny budget för bidraget ”av unga för unga” på 50 tkr
- ny budget för projektstöd på 100 tkr
- en omfördelning av befintliga medel till resterande stöd

Förslaget på nya bidragsregler skulle för Ängelholms föreningar innebära:
- att föreningar erhåller stöd på lika villkor
- tydlighet i vilka föreningar som kan erhålla olika stöd och varför
- en hög grad av transparens över vilka olika sorters stöd som finns att 

erhålla
- en omfördelning av bidrag mellan föreningarna, främst inom 

lokalbidraget, vilket resulterar i att några föreningar erhåller något 
mindre bidrag än tidigare, och några föreningar erhåller något större 
bidrag än tidigare

De nya bidragsreglerna säkerställer kommunallagens likställighetsprincip som innebär att 
kommunen ska behandla alla invånare lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. 

Åldersgräns lokalt aktivitetsstöd
Den 18 mars 2019 beslutade nämnden för kultur, idrott och fritid att återremittera ärendet för 
komplettering av beslutsunderlaget. Kompletteringen gäller det lokala aktivitetsstödet och 
innebär framtagande av en kostnadsprognos för en höjning respektive sänkning av 
åldersgränsen. 

Prognosen baseras på registrerade deltagartillfällen hos Riksidrottsförbundet för vårterminen 
2018. Då åldersgränsen för det statliga lokala aktivitetsstödet är 7-25 år finns statistik på 
deltagartillfällen i åldrarna 21-25 år tillgängligt, vilket ger en jämförelsevis tydlig indikation på 
hur en eventuell höjning av åldersgränsen kommer att påverka budgeten. 

För att kunna ta fram en prognos för en sänkning av åldersgränsen har sex föreningar 
redogjort för sina medlemmar och sammankomster i åldrarna 5 och 6 år samt sammankomster 
för åldrarna 21-25 år. Därefter har ett medelvärde tagits fram som applicerats på alla 
föreningar som registrerat deltagartillfällen hos Riksidrottsförbundet för vårterminen 2018.

Bristerna i denna kostnadsprognos gäller främst de yngre åldersgrupperna då medelvärdet på 
antal deltagartillfällen och sammankomster endast applicerats på idrottsföreningar, och 
därmed inte inkluderar alla föreningar som skulle kunna erhålla lokalt aktivitetsstöd i 
Ängelholms kommun (exempelvis scoutföreningar och kulturföreningar). Det gäller även den 
äldre åldersgruppen i frågan om sammankomster då antalet sammankomster också baseras på 
ett medelvärde. 
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I tabellen nedan redogörs uppskattade kostnader för en höjning respektive sänkning av 
åldersgränsen för det lokala aktivitetsstödet under ett år. Prognosen inkluderar deltagartillfällen 
och sammankomster för två terminer. 

450 000 kr

350 000 kr

200 000 kr

Sänkt åldersgräns 5 år Sänkt åldergräns 6 år Höjd åldersgräns 25 år
 0 kr

50 000 kr

100 000 kr

150 000 kr

200 000 kr

250 000 kr

300 000 kr

350 000 kr

400 000 kr

450 000 kr

500 000 kr

I nuvarande driftsbudget för lokalt aktivitetsstöd finns 2 800 tkr. Bidraget är av sådan karaktär 
att utbetalningarna varierar från år till år. Under de senaste fyra åren har ett positivt resultat 
redovisats, exempelvis fanns det 2018 ett överskott på ca 360 tkr, 2017 ca 310 tkr, 2016 ca 135 
tkr och 2015 ca 150 tkr.

Med anledning av att det byggs fler arenor för idrott i kombination med en ökad 
befolkningsmängd kommer ansökningarna för lokalt aktivitetsstöd sannolikt att öka. Trots ett 
årligt överskott görs därför bedömningen att fler arenor och ökad befolkningsmängd på sikt i 
kombination med en sänkning av åldersgränsen kräver utökning i budget för att täcka 
utrymmet för variationer i verksamheten. 

Uppskattningsvis kräver en sänkning av åldersgränsen till 6 år en utökning av budget på 200 
tkr, och en sänkning av åldersgränsen till 5 år en utökning av budget på 300 tkr.
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Förslag till beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att godkänna nya bidragsregler undantaget de nya bidragen ”projektstöd” samt ”av unga för 
unga”

att godkänna och inkludera de nya bidragen ”projektstöd” samt ”av unga för unga” i nya 
bidragsregler under förutsättning att finansiering av den ökade kostnaden på 150 tkr medges i 
beslut om budget för år 2020

att nämnden för kultur, idrott och fritids förslag till budget 2020 ska innehålla förslag om 
utökad ram på 150 tkr

att nya bidragsregler träder i kraft den 1 januari 2020 

_____

Maria Birgander Peter Björkqvist
Verksamhetschef Kultur och stad Enhetschef bad, idrott och friluftsliv

Beslutet expedieras till:
Verksamheten Kultur och stad



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-18

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

Just. sign. Utdragsbestyrkande

NKIF § 22                  Dnr   NKIF 2019/25

Bidragsregler från 2020

Ärendebeskrivning
I oktober 2015 presenterade beredningen för Kultur, idrott och fritid förslag på riktlinjer och 
principer för föreningsstöd i Ängelholms kommun. Kommunstyrelsen gav då huvuduppdrag 
Samhälle i uppdrag att utreda beredningens förslag och i samband med det föreslå en lämplig 
utformning för hur föreningsstödet ska hanteras. Uppdraget omfattar en översyn av redan 
existerande föreningsstöd till kulturföreningar, hembygdsföreningar, byalag, idrottsföreningar, 
friluftslivsföreningar och intresseföreningar, samt eventuella nya bidragsformer för ungas egen 
organisering.

Föreningsstödet har inte varit föremål för någon grundlig och systematisk översyn sedan en 
lång tid tillbaka. Nuvarande bidragsfördelning är inte tydlig och det är svårt att avgöra 
huruvida bidragen ger önskade effekter eller ej. 

Utredningen har resulterat i ett förslag på nya bidragsregler. Med hjälp av detta förslag kan en 
mer jämlik, tydlig och transparent bidragsfördelning säkerställas. Kostnaden för att genomföra 
de nya bidragsreglerna från 2020 uppskattas till en ökad budget på 150 tkr.

I uppdraget att ta fram nya bidragsregler ingår även framtagandet av nya regler för 
skötselbidrag. Skötselbidraget har beslutats som ett separat ärende, se sammanträdesprotokoll 
2019-02-05 dnr NKIF 2019/15.

Beslutsunderlag
Beslut KF § 68 NKIF  22
Plan för slutrapport förslag på principer och riktlinjer för föreningsstöd daterad 3 augusti 
Tjänsteutlåtande verksamheten Kultur och stad daterad den 17 januari 2019
Översikt av bidragsregler från 2020
Detaljerade bidragsregler från 2020
Sammanfattning av remissyttranden gällande bidragsregler från 2020



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-18

Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Föredragande tjänsteperson
Enhetschef Peter Björkqvist föredrar ärendet.

Yrkanden 
Christina Hanstål (M), Susanne Jönsson (S), Dorthe Sjöholm (SD): Ärendet återremitteras för 
komplettering av beslutsunderlaget.

Beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar att återremittera ärendet för komplettering av 
beslutsunderlaget.

_____

Beslutet expedieras till:
Verksamheten Kultur och stad
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Bidragsregler från 
2020
Uppdrag från kommunstyrelsen
Under 2015 presenterade beredningen för 
Kultur, idrott och fritid ett förslag på riktlinjer 
och principer för föreningsstöd i Ängelholms 
kommun. 

Kommunstyrelsen gav då huvuduppdrag 
Samhälle i uppdrag att arbeta fram nya regler 
för bidrag. 
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Beredning

Dialog

Omvärld

Utredning

Politisk 
förankring

Innovation

Remiss

Strategi

Organi-
sering

Implemen-
tering

Förslag med riktlinjer 
och principer

Föreningsforum

Studiebesök, 
konferenser

Förslag på 
åtgärder

Oktober 2015

Nya fördelningsprinciper 
och bidragsregler

November 2017

Föreningar, 
Skåneidrotten, 
Familjen Helsingborg

Slutgiltigt 
förslag med 
detaljerade 
regler

Dialog, lärprocess, 
administration

Januari 2020

Februari 2019

Nya bidragsregler 
träder i kraft

Beslut

Maj 2018
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Värdegrund

För att främja ett hållbart föreningsliv i Ängelholm ska verksamheter 
som får stöd av Ängelholms kommun vila på en demokratisk grund och 
följa kommunens värdegrund:
 
Öppenhet, Omtanke, Handlingskraft.
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Värdegrund

o Barnets bästa
Barnets bästa innebär att alla barn har samma rättigheter och att barnets bästa ska 
beaktas i alla beslut som rör barn. Framför allt handlar detta om att barn och unga ska 
kunna göra sin röst hörd och ges möjlighet att utvecklas. Verksamheten ska alltid ha 
barnets bästa som utgångspunkt.

o Jämlikhet och jämställdhet
Jämlikhet handlar om alla individers lika värde. Alla människor, oavsett identitet och 
kulturell eller social tillhörighet, ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. 
Jämställdhet betonar jämlikhet mellan kön, det handlar om att alla människor oavsett 
kön ska behandlas lika.

o Demokrati och inflytande
Demokrati och inflytande handlar om att den enskilde individen ska ha möjlighet att 
påverka verksamhetens utformning genom att få göra sin röst hörd och kunna påverka 
beslut.

o Inkludering
Inkludering handlar om att alla människor som finns i eller vill finnas i en verksamhet 
ska känna sig välkommen. Det innebär att alla ska få ta del av gemenskapen och känna 
sig delaktiga. Därför måste verksamheten arbeta aktivt emot strukturer som förhindrar 
jämlika förhållanden och lika möjligheter att delta.
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Grundprinciper

Jämlika bidrag som följer kommunallagens likställighetsprincip, 
som innebär att kommunen ska behandla alla invånare lika om 
det inte finns sakliga skäl för något annat. 

Tydlighet i vilka verksamheter som kan erhålla stöd och varför.
 
Transparens över vilka olika sorters stöd kommunen ger till 
verksamheter i Ängelholms kommun.
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Stöd till 
verksamhet 
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för 
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aktivitetsstöd

Lokalbidrag

Av unga för unga

Verksamhetsstöd
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potten

Huvudområden
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Stöd till verksamhet för barn och 
unga

Stödet ges till föreningar som bedriver ledarledd verksamhet för 
barn och unga. Stödet ges också till ungas egen organisering 
utanför det traditionella föreningslivet. 

För att erhålla stöd ska verksamheten ge barn och unga 
möjligheten att utvecklas inom kultur, idrott eller fritid.
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Lokalt aktivitetsstöd
Syftet är
Att stimulera föreningar att erbjuda och bedriva en aktiv och meningsfull fritid för barn 
och unga i Ängelholms kommun, för att ge barn och unga möjlighet att utvecklas, 
känna gemenskap och ha roligt.

Stöd kan erhållas av
Förening som bedriver ledarledd verksamhet för barn och unga i åldrarna 7-25 år, 
eller för personer med funktionsnedsättning oavsett ålder.

Stödet ska användas till
Verksamhet som riktar sig till aktiviteter för barn och unga.

Verksamhet som riktar sig till aktiviteter för personer med funktionsnedsättning.
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Lokalt aktivitetsstöd

Förslaget innebär

o Att åldersgränsen förändras från 7-20 år till 7-25 år
o Ersättning bibehålls på nuvarande nivå 
(25 kr/sammankomst, 6 kr/deltagare, max 30 
deltagare/sammankomst)

ÄNGELHOLMS KOMMUN 2019-04-09  9



www.engelholm.se

Lokalt aktivitetsstöd
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Sänkt åldersgräns 5 
år

Sänkt åldergräns 6 
år

Höjd åldersgräns 25 
år

 0 kr
50 000 kr
100 000 kr
150 000 kr
200 000 kr
250 000 kr
300 000 kr
350 000 kr
400 000 kr
450 000 kr
500 000 kr

450 000 kr

350 000 kr

200 000 kr

Tabellen visar uppskattade kostnader för en höjning respektive sänkning av åldersgränsen och inkluderar 
deltagartillfällen och sammankomster för två terminer. Prognosen baseras på ett medelvärde som applicerats 
på de idrottsföreningar som erhöll statligt lokalt aktivitetsstöd 2018. 
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Driftbudget
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Nuvarande budget
2 800 tkr

Höjd åldersgräns
Ryms inom befintlig budgetram

Sänkt åldersgräns 6 år
Utökning av budget 200 tkr

Sänkt åldersgräns 5 år
Utökning av budget 300 tkr

Bidragets karaktär gör att utbetalningarna varierar från år till år, budgeten 
behöver täcka variationer i verksamheten.

Prognosen för sänkt åldersgräns har en lägre träffsäkerhet.

Sänkt åldersgräns kommer troligtvis stimulera till fler grupper/aktiviteter för barn i 
dessa åldrar.
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Lokalbidrag

Syftet är
Att ge stöd åt föreningar vars verksamhet är av sådan art att egna eller förhyrda 
lokaler krävs. Bidraget ska jämna ut förutsättningarna mellan dessa verksamheter och 
verksamheter som bedrivs i kommunalt ägda lokaler, och gynna föreningslivets 
utveckling.
  
Stöd kan erhållas av
Förening som bedriver ledarledd verksamhet för barn och unga i åldrarna 7-25 år och 
som inte har möjlighet att bedriva verksamhet i kommunalt ägda lokaler.
 
Stödet ska användas till
Hyresavgifter eller konsumtionsavgifter kopplade till anläggningen för att bedriva 
föreningens huvudsakliga verksamhet. Bidragsgrundande kostnader är:

o Kallhyra eller räntekostnader
o El, värme, VA, sotning och sophämtning
o Försäkringskostnader (då föreningen äger fastigheten) eller ansvarsförsäkring (då 

föreningen hyr fastigheten)
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Lokalbidrag

Förslaget innebär

o Mer lika villkor mellan föreningar på landsbygd och i 
centralort

o En sammankomst = en gruppaktivitet
o Ett deltagartillfälle = en deltagare på en sammankomst
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Nuvarande regler Nya regler

Minst 40 
sammankomster/år

Minst 200 
deltagartillfällen/år

Bidrag utgår med 40-60-80 
procent 

Bidrag utgår med 60 
procent

Bidrag utgår med maximalt 
100 000 kronor

Bidrag utgår med maximalt 
100 000 kronor
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Av unga för unga

Syftet är
Att stärka möjligheterna för unga att organisera sig utifrån sina egna idéer, intressen 
och förutsättningar utanför det traditionella föreningslivet. 

Stödet ges till ungdomar mellan 13-19 år som vill organisera sig i ett projekt riktat till 
andra ungdomar. Det är avgörande att det är unga själva som startar, leder och 
organiserar andra unga inom ett brett spektrum av områden. Stödet innefattar 
områdena kultur, idrott och fritid.

Stöd kan erhållas av
Ungdomar i åldrarna 13-19 år som organiserar sig i ett projekt riktat till andra 
ungdomar och som är öppet för alla.

Stödet ska användas till
Aktivitet så som konsert, festival, filmvisning, konstutställning, teater, LAN, 
föreläsning, modevisning, workshop, träningsaktivitet, cosplay med mera.
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Av unga för unga

Förslaget innebär

o Handledarstöd från kommunens fritidsledare
o En ny budget på 50 000 kronor
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ÄNGELHOLM$ 
KOMMUN 
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Stöd till verksamhet för 
Ängelholms invånare
Stödet ges till föreningar som bidrar till ett mervärde för boende i 
Ängelholms kommun samt bidrar till utveckling av närområdet. 

Stödet kan sökas av en förening som bedriver en etablerad och 
kontinuerlig verksamhet till förmån för invånarna i Ängelholm.
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Verksamhetsstöd

Syftet är
Att skapa mervärden för medborgarna och ett attraktivt Ängelholm. 
 
Stöd kan erhållas av
Förening som bedriver verksamhet som är öppen för alla och/eller bedriver publik 
verksamhet.
 
Stödet ska användas till
Verksamhet som bidrar till utvecklingen av Ängelholms kultur-, idrotts- och fritidsliv. 
 
Det innebär regelbunden, långsiktig verksamhet som innefattar eget skapande eller 
publik verksamhet som kommer det offentliga kultur-, idrotts- och fritidslivet till godo, 
så som konserter, utställningar, traditions- och högtidsfiranden, pedagogisk 
verksamhet.
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Verksamhetsstöd

Förslaget innebär

o Att stödet får tydliga kriterier
o Att föreningar inte kan erhålla både verksamhetsstöd och 
lokalt aktivitetsstöd

o En omfördelning av befintliga medel
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Projektstöd

Syftet är
Att få idéer att växa och bli del i det som gör att Ängelholm har ett rikt kultur-, idrotts- 
och fritidsliv.
 
Stöd kan erhållas av
Förening som vill realisera en idé i projektform.

Stödet ges till föreningar som vill engagera nya målgrupper eller samarbeta med nya 
parter så att fler människor får tillgång till Ängelholms kultur-, idrotts- och fritidsliv. 
Stödet ges även till förening som vill bedriva enskilda projekt som innebär någon form 
av förnyelse eller utvecklingsarbete. Stödet ska stimulera till ett rikt och mångsidigt 
föreningsliv i kommunen. 

Stödet ska användas till
Aktivitet så som konsert, utställning, idrottsarrangemang, tävling, riktad verksamhet 
för nya målgrupper, föreläsning, workshop.
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Projektstöd

Förslaget innebär

o En ny budget på 100 000 kronor
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Stöd till intresseföreningar

Syftet är
Syftet med stödet till intresseföreningar är att stimulera föreningar att erbjuda 
och bedriva en aktiv och meningsfull fritid för medlemmar i olika 
intresseföreningar i Ängelholms kommun..

Stöd kan erhållas av
Förening med lokal anknytning som bedriver samhällsangelägen verksamhet, så 
som pensionärs-, handikapp- och andra intresseföreningar.

Stödet ska användas till
Verksamhet som riktar sig till aktiviteter för intresseföreningens medlemmar.
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Stöd till intresseföreningar

Förslaget innebär

o Att bidragen samordnas till en och samma verksamhet
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ÄNGELHOLM$ 
KOMMUN 
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Landsbygdspotten

Syftet är
Att bidra till ett mervärde för boende på Ängelholms landsbygd.

Stöd kan erhållas av
Förening som bedriver en etablerad och kontinuerlig verksamhet 
som är öppen för alla och till förmån för invånarna på 
landsbygden i Ängelholms kommun.

Stödet ska användas till
Aktiviteter som utvecklar verksamheter på landsbygden som 
syftar till att stärka den lokala identiteten, stimulera det lokala 
samhället samt genomföra aktiviteter för att bevara natur-, kultur
- och fritidsmiljöer.

ÄNGELHOLMS KOMMUN 2019-04-09  23

ÄNGELHOLM$ 
KOMMUN 



www.engelholm.se

Stöd för lokaler eller 
anläggningar

Stödet ges till föreningar för att stärka föreningars möjlighet att 
utöva och utveckla sin verksamhet i egna eller kommunala 
anläggningar. 
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Inventariestöd

Syftet är
Att stärka förutsättningarna för föreningar att verka i egna lokaler.

Stöd kan erhållas av
Förening som har eller kan komma att få lokalt aktivitetsstöd, lokalbidrag eller 
verksamhetsstöd samt bedriver verksamhet i icke kommunal anläggning.

Stödet ska användas till
Mindre fastighetsunderhåll eller inköp av inventarier inom sitt 
verksamhetsområde som tillfaller föreningen, ej enskilda medlemmar.
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Inventariestöd

Förslaget innebär

o En omfördelning av befintliga medel
o Att stödet synliggörs
o Att stödet får tydliga kriterier
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Skötselbidrag

Syftet är
Att uppmuntra föreningar med nyttjanderätt på kommunala anläggningar till 
engagemang och aktivitet på orten genom att låta föreningen, i dialog med 
kommunen, ansvara för skötsel av anläggningen.

Därigenom kan skötselbidraget även säkerställa hållbara anläggningar som 
håller god standard.

Stöd kan erhållas av
Förening som nyttjar en kommunalt ägd anläggning och sköter kommunens 
egendom enligt  överenskommen skötselplan.

Stödet ska användas till
Stödet ska användas till skötselkostnader kopplade till överenskomna 
skötselplaner för specifik anläggning samt till städ av lokaler.
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Skötselbidrag

Förslaget innebär

o Att kommunallagens likställighetsprincip säkerställs
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Subventionerade taxor

Syftet är
Att ge stöd åt föreningar som bedriver verksamhet i kommunalt ägda lokaler.

Stöd kan erhållas av
Ideell förening som bedriver verksamhet i kommunalt ägda lokaler i Ängelholms 
kommun.
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Subventionerade taxor

Förslaget innebär

o Att stödet synliggörs
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Konsekvensbeskrivning

Förslaget på nya fördelningsprinciper och bidragsregler skulle för 
Ängelholms kommun innebära:
o Ett ökat anslag för skötselbidrag på ca 645 tkr, beslutas separat av NKIF.
o Ny budget för bidraget ”Av unga för unga” på 50 tkr.
o Ny budget för projektstöd på 100 tkr.
o En omfördelning av befintliga medel till resterande stöd.

Förslaget på nya fördelningsprinciper och bidragsregler skulle för 
Ängelholms föreningar innebära:
o Att alla föreningar erhåller stöd på lika villkor.
o Tydlighet i vilka föreningar som kan erhålla olika stöd och varför.
o En hög grad av transparens över vilka olika sorters stöd som finns.
o En omfördelning av bidraget mellan föreningarna, främst inom 

skötselbidraget och lokalbidraget, vilket resulterar i att några föreningar 
erhåller något mindre bidrag än tidigare, och några föreningar erhåller något 
större bidrag än tidigare.
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Sammanfattning
En remiss gällande förslaget till nya bidragregler i Ängelholms kommun 
skickades ut till 290 organisationer i början av maj 2018. Majoriteten av dessa 
organisationer var föreningar, remissen skickades även ut till Skåneidrotten, 
Region Skåne och 10 närliggande kommuner. Därefter har 60 remissyttranden 
registrerats.

I inkomna remissyttranden har det framkommit flertalet synpunkter som 
beaktats för att förändra och förfina förslaget. Av dessa remissyttranden har 
det utkristalliserats två huvudsakliga teman som vi lyfter nedan. Dessa två 
teman gäller åldersgränsen för det lokala aktivitetsstödet samt procentsatsen 
för lokalbidraget.
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Stödform med 
nuvarande regler

Förslag Kommuner Skåneidrotten Föreningar Kommentar 

Lokalt aktivitetsstöd
Åldergräns 7-20 år. Åldersgräns 7-25 år. Inga särskilda 

synpunkter gällande 
förslaget.

Skåneidrotten ser en viktig 
poäng i att hitta ett 
alternativt stöd för andra 
åldrar än 7-25 år, men 
rekommenderar inte en 
sänkt åldersgräns för det 
lokala aktivitetsstödet då 
det kan bidra till tidig 
specialisering.

De rekommenderar att 
reglerna för det lokala 
aktivitetsstödet följer de 
statliga reglerna, med en 
åldersgräns på 7-25 år.

Av 60 inkomna remissyttranden 
hade 24 föreningar synpunkter på 
förslaget med en ny åldersgräns.

14 av dessa 24 föreningar var emot 
en höjd åldersgräns till 25 år och 
önskade istället en sänkt 
åldersgräns till 4-5 år då de vill 
uppmuntra barn att delta i 
föreningslivet från tidig ålder, 
samt för att föreningarna har 
många barn i dessa åldrar i sin 
verksamhet.

9 av dessa 24 föreningar var för en 
höjd åldersgräns till 25 år då de 
ser ett problem i att unga slutar 
med föreningslivet tidigt. 
Föreningarna ansåg att en 
åldersgräns upp till 25 år kan 
uppmuntra verksamheter att 
organisera sig så att de aktiva 
fortsätter eller börjar igen.

En höjd åldersgräns kan uppmuntra 
föreningar att behålla ungdomar 
längre upp i åldrarna, för att främja 
ett livslångt idrottande. En 
åldersgräns på 7-25 år innebär även 
att kommunen följer 
Riksidrottsförbundets riktlinjer.

En sänkt åldersgräns för det lokala 
aktivitetsstödet kan leda till att 
verksamheter för små barn blir allt 
mer organiserade, vilket kan 
innebära tidig specialisering på en 
specifik aktivitet. Det kan i sin tur 
vara en bidragande faktor till att 
barn slutar vara föreningsaktiva allt 
tidigare. Med barnkonventionen 
som bakgrund ska barnets bästa 
komma i främsta rummet vid alla 
åtgärder som rör barn. En sänkt 
åldersgräns kan leda till tidig 
specialisering vilket riskerar att 
motverka detta.
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1 En sammankomst = en gruppaktivitet
2 Ett deltagartillfälle = en deltagare på en sammankomst

Stödform med 
nuvarande regler

Förslag Kommuner Skåneidrotten Föreningar Kommentar 

Lokalbidrag
Fler sammankomster1 
genererar ett större 
bidrag.

40-200 
sammankomster/år 
max 40% i lokalbidrag av 
godkända lokalkostnader, 
dock maximalt 50 000 kr. 

201-500 
sammankomster/år 
max 60% i lokalbidrag av 
godkända lokalkostnader, 
dock maximalt 75 000 kr. 

501 eller fler 
sammankomster/år 
max 80% i lokalbidrag av 
godkända lokalkostnader, 
dock maximalt 100 000 
kr. 

Samma procentsats till alla 
föreningar som når upp till 
200 deltagartillfällen.2

200 eller fler 
deltagartillfällen/år
max 60 % i lokalbidrag av 
godkända lokalkostnader, 
dock maximalt 100 000 kr.

Inga särskilda 
synpunkter gällande 
förslaget.

Inga särskilda 
synpunkter gällande 
förslaget.

Av 60 remissyttranden önskade 11 
föreningar en högre procentsats än 
60 %.

Förslaget grundar sig på att storleken 
på föreningens verksamhet inte ska 
vara avgörande för hur mycket en 
förening kan erhålla i lokalbidrag. 
De nya reglerna ska stärka 
möjligheten för mindre föreningar 
och föreningar utanför centralorten 
att bedriva sin verksamhet, vilket 
säkerställer kommunallagens 
likställighetsprincip som innebär att 
kommunen ska behandla alla 
invånare lika om det inte finns 
sakliga skäl för något annat.

Exempel:
En förening håller 20 
sammankomster på ett år, på varje 
sammankomst är det 10 deltagare. 

Föreningen har då nått upp i 200 
deltagartillfällen 
(20 sammankomster x 10 deltagare 
= 200 deltagartillfällen).
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I tabellen nedan illustreras ett exempel på hur förändringarna kan komma att se ut med en förändrad procentsats på 
lokalbidraget. Siffrorna för nuvarande regler baseras på 2017 års lokalbidrag.

Förening Nuvarande regler Bidrag Förslag Bidrag
GK Engelholmsgymnasterna 80 % 100 000 kr 60 % 100 000 kr
Munka Ljungby ridklubb 60 % 75 000 kr 60 % 100 000 kr
Segelsällskapet Delfinen 40 % 4 255 kr 60 % 6 383 kr
Skäldervikens IF 80 % 30 560 kr 60 % 22 920 kr
Barkåkra Scoutkår 60 % 46 075 kr 60 % 46 075 kr
Össjö IS 40 % 2 840 kr 60 % 4 260 kr
Ängelholms Simsällskap 80 % 74 473 kr 60 % 55 855 kr
HIK Kick off 60 % 75 000 kr 60 % 86 771 kr
Tåstarps gymnastikförening 40 % 13 084 kr 60 % 19 626 kr
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Huvudområde Stödform Syftet är Stöd kan 
erhållas av

Stödet ska användas till

Stöd till 
verksamhet för 
barn och unga

Lokalt aktivitetsstöd Att stimulera föreningar att erbjuda och bedriva en 
aktiv och meningsfull fritid för barn och unga i 
Ängelholms kommun, för att ge barn och unga 
möjlighet att utvecklas, känna gemenskap och ha 
roligt.

Förening som 
bedriver ledarledd 
verksamhet för barn 
och unga i åldrarna 7-
25 år, eller för 
personer med 
funktionsnedsättning 
oavsett ålder.

Verksamhet som riktar sig 
till aktiviteter för barn och 
unga. Verksamhet som 
riktar sig till aktiviteter för 
personer med 
funktionsnedsättning.

Lokalbidrag Att ge stöd åt föreningar vars verksamhet är av 
sådan art att egna eller förhyrda lokaler krävs. 
Bidraget ska jämna ut förutsättningarna mellan 
dessa verksamheter och verksamheter som bedrivs 
i kommunalt ägda lokaler, och gynna 
föreningslivets utveckling.

Förening som 
bedriver ledarledd 
verksamhet för barn 
och unga i åldrarna 
7-25 år. Förening 
som inte har 
möjlighet att 
bedriva verksamhet 
i kommunalt ägda 
lokaler.

Hyresavgifter eller 
konsumtionsavgifter 
kopplade till anläggningen 
för att bedriva föreningens 
huvudsakliga verksamhet. 
Bidragsgrundande 
kostnader är: kallhyra, 
räntekostnader, 
avskrivningskostnader, 
värme, VA, sotning, 
sophämtning, 
försäkringskostnader  för 
fastigheten (då föreningen 
äger fastigheten) eller 
ansvarsförsäkring (då 
föreningen hyr 
fastigheten).

Av unga för unga Att stärka möjligheterna för unga att organisera sig 
utifrån sina egna idéer, intressen och 
förutsättningar utanför det traditionella 
föreningslivet.

Ungdomar i 
åldrarna 13-19 år 
som organiserar sig i 
ett projekt riktat till 
andra ungdomar 
och som är öppet 
för alla.

Aktivitet så som konsert, 
festival, filmvisning, 
konstutställning, teater, 
LAN, föreläsning, 
modevisning, workshop, 
träningsaktivitet, cosplay 
med mera.
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Huvudområde Stödform Syftet är Stöd kan 
erhållas av

Stödet ska användas till

Stöd till 
verksamhet för 
Ängelholms 
invånare

Verksamhetsstöd Att främja ett rikt utbud av kultur- och 
fritidsaktiviteter i Ängelholms kommun, och 
därmed skapa mervärden för medborgarna och ett 
attraktivt Ängelholm.

Förening som 
bedriver verksamhet 
som är öppen för 
alla och/eller 
bedriver publik 
verksamhet.

Verksamhet som bidrar till 
utvecklingen av 
Ängelholms kultur- och 
fritidsliv. Det innebär 
regelbunden, långsiktig 
verksamhet som innefattar 
eget skapande, så som 
konstnärskollektiv eller 
kursverksamhet, eller 
publik verksamhet som 
kommer det offentliga 
kultur- och fritidslivet till 
godo, så som konserter, 
utställningar, traditions- 
och högtidsfiranden, 
pedagogisk verksamhet 
med mera.

Projektstöd Att få idéer att växa och bli del i det som gör att 
Ängelholm har ett rikt kultur- och fritidsliv. 

Förening som vill 
realisera en idé i 
projektform.

Aktivitet så som konsert, 
utställning, tävling, 
idrottsarrangemang, riktad 
verksamhet för nya 
målgrupper, föreläsning, 
workshop med mera.

Stöd till 
intresseföreningar

Att stimulera föreningar att erbjuda och bedriva en 
aktiv och meningsfull fritid för medlemmar i olika 
intresseföreningar i Ängelholms kommun.

Förening med lokal 
anknytning och ett 
gemensamt intresse 
som bedriver 
samhällsangelägen 
verksamhet och inte 
definieras av idrott 
eller kultur, så som 
pensionärs- och 
handikappföreningar.

Verksamhet som riktar sig 
till aktiviteter för 
intresseföreningens 
medlemmar.
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Huvudområde Stödform Syftet är Stöd kan 
erhållas av

Stöd ska användas till

Stöd för lokaler 
eller 
anläggningar

Inventariestöd Att stärka förutsättningarna för 
föreningar att verka i egna lokaler. 

Förening med 
verksamhet i icke 
kommunal 
anläggning.  

Mindre fastighetsunderhåll 
eller inköp av inventarier 
som tillfaller föreningen.

Skötselbidrag Beslutas separat av nämnden för kultur, idrott och fritid.

Subventionerade taxor Att ge stöd åt föreningar som bedriver 
verksamhet i kommunalt ägda lokaler.

Ideell förening som 
bedriver verksamhet 
i kommunalt ägda 
lokaler i Ängelholms 
kommun.

Stödet erhålls i form av 
subventionerade taxor vid 
hyra av kommunalt ägda 
lokaler.

Landsbygdspotten Att bidra till ett mervärde för boende på 
Ängelholms landsbygd.

Förening som 
bedriver en etablerad 
och kontinuerlig 
verksamhet som är 
öppen för alla och 
till förmån för 
invånarna på 
landsbygden i 
Ängelholms 
kommun.

Aktiviteter som utvecklar 
verksamheter på 
landsbygden som syftar 
till att stärka den lokala 
identiteten, stimulera det 
lokala samhället samt 
genomföra aktiviteter för 
att bevara natur-, kultur- 
och fritidsmiljöer.
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1 Stöd från Ängelholms kommun
Syftet med det kommunala stödet i Ängelholm är att stödja verksamheter med 
säte i Ängelholms kommun för att möjliggöra ett rikt kultur,- idrotts- och 
fritidsutbud i kommunen. Därigenom kan Ängelholm vara en attraktiv 
kommun som främjar folkhälsa genom att ge människor möjlighet till 
gemenskap och delaktighet. 

Stödet från Ängelholms kommun är uppdelat i tre huvudområden med 
tillhörande underrubriker. Verksamhetens behov och förutsättningar sätter 
ramarna för vilket eller vilka stöd som är möjliga att söka. Stödet vilar på tre 
grundprinciper:

- Jämlika bidrag som följer kommunallagens likställighetsprincip, som innebär att 
kommunen ska behandla alla invånare lika om det inte finns sakliga skäl för annat.

- Tydlighet i vilka verksamheter som erhåller bidrag och varför.

- Transparens över vilka olika sorters stöd som kommunen ger till verksamheter i 
Ängelholms kommun.

Alla verksamheter som får stöd av Ängelholms kommun ska dela kommunens 
gemensamma värdegrund. 

1.1 Värdegrund
För att främja ett hållbart kultur-, idrotts- och fritidsliv i Ängelholm ska 
verksamheter som får stöd av Ängelholms kommun vila på en demokratisk 
grund och följa kommunens värdegrund: 

Öppenhet, Omtanke, Handlingskraft.

Det innebär att verksamheten ska genomsyras av följande värderingar:

Barnets bästa
Barnets bästa innebär att alla barn har samma rättigheter och att barnets bästa 
ska beaktas i alla beslut som rör barn. Framför allt handlar detta om att barn 
och unga ska kunna göra sin röst hörd och ges möjlighet att utvecklas. 
Verksamheter med barn ska alltid ha barnet och barnets bästa som 
utgångspunkt.

Jämlikhet och jämställdhet
Jämlikhet handlar om alla individers lika värde. Alla människor, oavsett 
identitet och kulturell eller social tillhörighet, ska ha samma möjligheter, 
rättigheter och skyldigheter. Jämställdhet betonar jämlikhet mellan kön, det 
handlar om att alla människor oavsett kön ska behandlas lika och ha samma 
sociala ställning.

Demokrati och inflytande
Demokrati och inflytande handlar om att den enskilde individen ska ha 
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möjlighet att påverka verksamhetens utformning genom att få göra sin röst 
hörd och kunna påverka beslut.

Inkludering
Inkludering handlar om att alla människor som finns i eller vill finnas i en 
verksamhet ska känna sig välkommen. Det innebär att alla ska få ta del av 
gemenskapen och känna sig delaktiga. Därför måste verksamheten arbeta aktivt 
emot strukturer som förhindrar jämlika förhållanden och lika möjligheter att 
delta.

Om värdegrunden inte efterlevs kan föreningen ges en erinran alternativt 
sanktioner.

1.2 Allmänt 
Förening som erhåller stöd ska…
- Vara en ideell förening och inneha ett organisationsnummer från 

Skatteverket.
- Ha sitt säte och sin huvudsakliga verksamhet i Ängelholms kommun. 
- Ha antagit stadgar och på demokratisk väg utsett en styrelse.
- Hålla årsmöte.
- Ha en verksamhet som huvudsakligen gynnar boende i Ängelholm.
- Vara ansluten till en riksorganisation om sådan organisation finns.
- Ta ut medlemsavgift eller annan aktiv handling som bekräftar 

medlemskapet i föreningen.
- Ha minst 10 aktiva medlemmar.
- Varje år uppdatera sina kontaktuppgifter i föreningsregistret på 

Ängelholms kommuns hemsida.
- Ha registrerat plus- eller bankgiro.

Förening som inte kan söka föreningsstöd är…
- Ekonomiska föreningar.
- Politiska föreningar.
- Föreningar knutna till religiösa samfund.
- Föreningar knutna till svenska försvaret.
- Elevföreningar.
- Stödföreningar (supporterklubbar med flera).
- Föreningar knutna till Kulturskolans verksamhet.
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2 Stöd till verksamhet för barn och unga
Stödet ges till föreningar som bedriver ledarledd verksamhet för barn och 
unga. Stödet ges också till ungas egen organisering utanför det traditionella 
föreningslivet. För att erhålla stöd ska verksamheten ge barn och unga 
möjligheten att utvecklas inom kultur, idrott eller fritid.

2.1 Lokalt aktivitetsstöd
Syfte 
Syftet med det lokala aktivitetsstödet är att stimulera föreningar att erbjuda och 
bedriva en aktiv och meningsfull fritid för barn och unga i Ängelholms 
kommun, för att ge barn och unga möjlighet att utvecklas, känna gemenskap 
och ha roligt.

Stöd kan erhållas av
Förening som bedriver ledarledd verksamhet för barn och unga i åldrarna 7-25 
år, eller för personer med funktionsnedsättning oavsett ålder.

Stödet ska användas till
Verksamhet som riktar sig till aktiviteter för barn och unga.

Verksamhet som riktar sig till aktiviteter för personer med 
funktionsnedsättning.

Riktlinjer
- Det kommunala lokala aktivitetsstödet följer i stort riktlinjerna för det 

statliga lokala aktivitetsstödet.

- Föreningen ska ha minst 10 antal aktiva medlemmar i åldern 7-25 år. 
Ledare i bidragsberättigad ålder räknas som deltagare. Ingen åldersgräns för 
personer med funktionsnedsättning.

- Ledaren ska ha fyllt 13 år.

- Ledaren får inte vara ansvarig för flera gruppaktiviteter samtidigt.

- Bidrag utgår till sammankomst där antalet deltagare är minst 3 utöver 
ledare. Maximalt 30 deltagare per sammankomst och ledare.

- Deltagare ska vara medlem i den förening som bedriver gruppaktiviteten. 
Undantag gäller prova på-aktivitet i rekryteringssyfte.

- Sammankomsten ska pågå i minst 60 minuter och innehålla en samling och 
en avslutning.

- Bidrag utgår till förening som redovisar minst 200 deltagartillfällen per år.  

- Bidrag utgår med 25 kr/sammankomst och 6 kr/deltagare.
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- Förening kan inte erhålla både lokalt aktivitetsstöd och verksamhetsstöd.

- Förening kan inte erhålla både lokalt aktivitetsstöd och stöd till 
intresseförening.

Lokalt aktivitetsstöd kan inte sökas för ...
- Kommersiella arrangemang så som teaterbesök eller besök på 

idrottsevenemang

- Drop in-verksamhet

- Skolundervisning, studiecirklar eller lärgrupper

Ansökan
Registrering och ansökan görs via webverktyget ApN - Aktivitetskort på Nätet.

För redovisningsperiod 1 januari – 30 juni är sista ansökningsdag den 25 
augusti. För redovisningsperiod 1 juli – 31 december är sista ansökningsdag 
den 25 februari.

Utbetalning sker i efterskott två gånger per år, senast 30 september och 31 
mars.

Vid för sent inkommen ansökan utgår inte bidrag.

Uppföljning
Stickprov sker varje år på slumpmässigt utvalda föreningar och kommunen kan 
begära in relevanta uppgifter för kontroll av bidragets nyttjande. Kommunen 
kan också komma att besöka föreningens verksamhet. 

2.2 Lokalbidrag
Syfte 
Syftet med lokalbidraget är att ge stöd åt föreningar vars verksamhet är av 
sådan art att egna eller förhyrda lokaler krävs. Bidraget ska jämna ut 
förutsättningarna mellan dessa verksamheter och verksamheter som bedrivs i 
kommunalt ägda lokaler, och därmed främja en variation av verksamheter för 
Ängelholms barn och unga.

Stöd kan erhållas av
Förening som bedriver ledarledd verksamhet för barn och unga i åldrarna 7-25 
år och inte har möjlighet att bedriva verksamhet i kommunalt ägda lokaler.

Stödet ska användas till
Hyresavgifter eller konsumtionsavgifter kopplade till anläggningen för att 
bedriva föreningens huvudsakliga verksamhet. Bidragsgrundande kostnader är:
- Kallhyra, räntekostnader eller avskrivningskostnader
- El, värme, VA, sotning och sophämtning
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- Försäkringskostnader för fastigheten (då föreningen äger fastigheten) eller 
ansvarsförsäkring (då föreningen hyr fastigheten)

OBS, kostnader för reparations- och underhållsarbeten får inte räknas med.

Riktlinjer
- Bidrag utgår till förening som erhåller lokalt aktivitetsstöd och redovisar 

minst 200 deltagartillfällen per år.

- Bidrag utgår med högst 60 procent av godkända lokalkostnader, dock 
maximalt 100 000 kronor, inom ramen för kommunfullmäktiges anslag.

- Föreningen ska bedriva kontinuerlig verksamhet i lokalen.

- Avtal om förhyrning ska godkännas enligt rådande delegationsordning.

Lokalbidrag kan inte sökas för…
- Lokal som används vid enstaka tillfällen och som inte är en förutsättning 

för föreningens ordinarie verksamhet.

- Lokal som används till fester eller andra evenemang där entré eller andra 
avgifter erläggs.

- Lokal som används till olika former av boende vid läger/tävlingar.

- Lokal som används till träningsinstitut så som gym där medlemmar köper 
träningskort.

- Lokal som används i annan kommun.

Ansökan
Sista ansökningsdag är den 25 februari och bidraget baseras på lokalkostnader 
från föregående kalenderår. 

Utbetalning sker senast 31 mars.

Ansökan görs via kommunens e-tjänstportal.

Vid för sent inkommen ansökan utgår inte bidrag.

Uppföljning
Föreningen ska i början av varje kalenderår, vid ansökan om bidrag, redovisa 
sina kostnader via kommunens e-tjänstportal. Föreningen ska kunna styrka 
dessa kostnader med kvitto vid ett eventuellt stickprov. Stickprov sker varje år 
på slumpmässigt utvalda föreningar. Kommunen kan också komma att besöka 
föreningens verksamhet.
 
Förening är återbetalningsskyldig vid icke godkänd redovisning.
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2.3 Av unga för unga
Syfte
Syftet är att stärka möjligheterna för unga att organisera sig utifrån sina egna 
idéer, intressen och förutsättningar utanför det traditionella föreningslivet. 

Stöd kan erhållas av
Ungdomar i åldrarna 13-19 år som organiserar sig i ett projekt riktat till andra 
ungdomar och som är öppet för alla.

Det är avgörande att det är unga själva som startar, leder och organiserar andra 
unga inom ett brett spektrum av områden. Stödet innefattar områdena kultur, 
idrott och fritid.

Stödet ska användas till
Aktiviteter så som konsert, festival, filmvisning, konstutställning, teater, LAN, 
föreläsning, modevisning, workshop, träningsaktivitet, cosplay med mera.

Riktlinjer
- Stöd ges till projekt som riktar sig till ungdomar i Ängelholms kommun 

och som är öppet för alla.

- Stöd ges till projekt som anordnas av unga i åldrarna 13-19 år.

- Projekt som beviljas stöd erhåller, förutom ekonomiskt stöd, även stöd i 
form av handledning. 

- Projektet ska ha en beskrivning av hur projektet ska gå till med syfte, 
tidplan och budget.

- Projekt kan beviljas maximalt 10 000 kronor i stöd.

Av unga för unga kan inte sökas om projektet…
- Gynnar enskilda personers ekonomiska intressen.

Ansökan
Ansökan sker löpande under året.

Projekt som beviljas stöd får en handledare senast 1 månad efter inkommen 
ansökan.

Ersättning för omkostnader alternativt kontant utbetalning sker efter 
överenskommelse.  

Ansökan görs via kommunens e-tjänstportal.

Uppföljning
Om projektet beviljas stöd ges information och vägledning av kommunen om 
hur redovisning ska gå till.
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Kommunen ska erhålla redovisning senast två månader efter det att projektet 
genomförts. En kostnadsredovisning ska också ingå. Redovisning av projektet 
görs via kommunens e-tjänstportal samt i dialog med kommunen.

Har projektet inte genomförts inom sex månader från det att utbetalning 
gjorts, eller vid icke godkänd redovisning, blir man återbetalningsskyldig.
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3 Stöd till verksamhet för Ängelholms invånare
Stödet ges till föreningar som bidrar till ett mervärde för boende i Ängelholms 
kommun samt bidrar till utveckling av närområdet. Stödet kan sökas av en 
förening som bedriver en etablerad och kontinuerlig verksamhet till förmån för 
invånarna i Ängelholm.

3.1 Verksamhetsstöd
Syfte
Syftet med verksamhetsstödet är att främja ett rikt utbud av kultur-, idrotts- 
och fritidsaktiviteter i Ängelholms kommun, och därmed skapa mervärden för 
medborgarna och ett attraktivt Ängelholm. 

Stöd kan erhållas av
Förening som bedriver verksamhet som är öppen för alla och/eller bedriver 
publik verksamhet.

Stödet ska användas till
Verksamhet som bidrar till utvecklingen av Ängelholms kultur-, idrotts- och 
fritidsliv. 

Det innebär regelbunden, långsiktig verksamhet som innefattar eget skapande, 
så som konstnärskollektiv eller kursverksamhet 

eller

publik verksamhet som kommer det offentliga kultur-, idrotts- och fritidslivet 
till godo, så som konserter, utställningar, traditioner, högtider, pedagogisk 
verksamhet och folkbildning i dess olika former.

Riktlinjer
- Verksamhet där ett statligt eller regionalt stöd är villkorat av ett kommunalt 

stöd beaktas särskilt.

- Verksamhet där fler finansiärer bidrar beaktas särskilt.

- Stödet ges för del av verksamhetens budget. 

- Stödet fördelas utifrån kommunens budget.

- Förening kan inte erhålla både verksamhetsstöd och lokalt aktivitetsstöd.

- Förening kan inte erhålla både verksamhetsstöd och stöd till 
intresseförening.

Ansökan
Sista ansökningsdag är den 31 oktober. Ansökan görs inför kommande 
kalenderårs aktiviteter. 
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Utbetalning sker senast 31 mars.

Ansökan görs via kommunens e-tjänstportal.

Vid för sent inkommen ansökan utgår inte bidrag.

Uppföljning
Förening ska varje år i sin verksamhetsberättelse redovisa för bidraget i sin 
verksamhet.

Kommunen kan begära in relevanta uppgifter för kontroll, kommunen kan 
också komma att besöka föreningens verksamhet. 

3.2 Projektstöd
Syfte
Syftet med projektstödet är att få idéer att växa och bli del i det som gör att 
Ängelholm har ett rikt kultur-, idrotts- och fritidsliv.

Stöd kan erhållas av
Förening som vill realisera en idé i projektform.

Stödet ges till föreningar som vill engagera nya målgrupper eller samarbeta med 
nya parter så att fler människor får tillgång till Ängelholms kultur-, idrotts- och 
fritidsliv. Stödet ges även till förening som vill bedriva enskilda projekt som 
innebär någon form av förnyelse eller utvecklingsarbete. Stödet ska stimulera 
till ett rikt och mångsidigt föreningsliv i kommunen. Ett projekt har ett syfte, 
en tidplan och en metod och ska vara tidsbegränsat. Man kan inte erhålla 
projektstöd i flera år för samma, återkommande projekt.

Stödet ska användas till
Aktivitet så som konsert, utställning, idrottsarrangemang, tävling, riktad 
verksamhet för nya målgrupper, föreläsning, workshop med mera.

Riktlinjer
- Stödet kan sökas för projekt som sträcker sig upp till tre år.

- Projekt som beviljas stöd för mer än ett år ska efter första året ge en 
återrapport om projektet för att sedan kunna erhålla fortsatt stöd.

- Projekt med fler finansiärer beaktas särskilt.

- Stödet ges för del av projektets budget.

- Stödet fördelas utifrån kommunens budget.

- Ansökan ska inkomma innan projektet påbörjats.

- Projektet ska vara tidsbegränsat.
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Projektstöd kan inte sökas för…
- Ordinarie löpande verksamhet.

Ansökan
Ansökan sker löpande under året.

Utbetalning sker efter godkänd projektplan.  

Ansökan görs via kommunens e-tjänstportal.

Uppföljning
Kommunen ska erhålla redovisning senast två månader efter det att projektet 
genomförts. En kostnadsredovisning ska också ingå.

Redovisning av projektet görs via kommunens e-tjänstportal.

Har projektet inte påbörjats inom ett år från det att föreningen blivit beviljat 
bidrag blir föreningen återbetalningsskyldig.

3.3 Stöd till intresseföreningar
Syfte 
Syftet med stödet till intresseföreningar är att stimulera föreningar att erbjuda 
och bedriva en aktiv och meningsfull fritid för medlemmar i olika 
intresseföreningar i Ängelholms kommun.

Stöd kan erhållas av
Förening med lokal anknytning och ett gemensamt intresse som bedriver 
samhällsangelägen verksamhet och inte definieras av idrott eller kultur, 
exempelvis pensionärs- eller handikappföreningar.

Stödet ska användas till
Verksamhet som riktar sig till aktiviteter för intresseföreningens medlemmar.

Riktlinjer
- Bidrag utgår med 33 kr/medlem folkbokförd i Ängelholms kommun.

- Bidraget grundar sig på uppgifter avseende föregående kalenderår. 

- Förening kan inte erhålla både stöd till intresseförening och 
verksamhetsstöd.

- Förening kan inte erhålla både stöd till intresseförening och lokalt 
aktivitetsstöd.

Ansökan
Sista ansökningsdag är den 25 februari för föregående kalenderår.
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Utbetalning sker senast 31 mars.

Ansökan görs via kommunens e-tjänstportal.

Vid för sent inkommen ansökan utgår inte bidrag.

Uppföljning
Till ansökan ska bifogas budget för innevarande år samt bokslut, verksamhets- 
och revisionsberättelse för föregående år. Till ansökan bifogas även 
medlemsförteckning. Denna ska innehålla namn och adress samt, om 
medlemsregistret innehåller det, personnummer på de medlemmar som 
förening ansöker om bidrag för.

Stickprov sker varje år på slumpmässigt utvalda föreningar där kommunen 
kommer begära in relevanta uppgifter för kontroll, kommunen kan också 
komma att besöka föreningens verksamhet. 

3.4 Landsbygdspotten
Syfte
Att bidra till ett mervärde för boende på Ängelholms landsbygd.

Stöd kan erhållas av
Förening som bedriver en etablerad och kontinuerlig verksamhet som är öppen 
för alla och till förmån för invånarna på landsbygden i Ängelholms kommun.

Stödet ska användas till
Aktiviteter som utvecklar verksamheter på landsbygden som syftar till att 
stärka den lokala identiteten, stimulera det lokala samhället samt genomföra 
aktiviteter för att bevara natur-, kultur- och fritidsmiljöer.

Riktlinjer
- Stödet ges till förening som verkar på landsbygden i Ängelholms kommun.

- Definitionen av landsbygd är ett avstånd på 5-45 min till tätort om minst 
3000 personer.

- Stödet ges för del av verksamhetens budget. 

- Stödet fördelas utifrån kommunens budget.

- Förening kan inte erhålla både stöd från landsbygdspotten och 
verksamhetsstöd.

Ansökan
Sista ansökningsdag är den 31 oktober. 

Utbetalning sker senast 31 mars.

Ansökan görs via kommunens e-tjänstportal.
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Vid för sent inkommen ansökan utgår inte bidrag.

Uppföljning
Förening ska varje år i sin verksamhetsberättelse redovisa för bidraget i sin 
verksamhet.

Kommunen kan begära in relevanta uppgifter för kontroll, kommunen kan 
också komma att besöka föreningens verksamhet. 

4 Stöd för lokaler eller anläggningar
Stödet ges till föreningar för att stärka föreningarnas möjlighet att utöva och 
utveckla sin verksamhet i egna eller kommunala anläggningar.

4.1 Inventariestöd
Syfte
Syftet med stödet är att stärka förutsättningarna för föreningar att verka i egna 
lokaler. 

Stöd kan erhållas av
Förening som har eller kan komma att få lokalt aktivitetsstöd, lokalbidrag, 
verksamhetsstöd eller stöd till intresseföreningar samt bedriver verksamhet i 
icke kommunal anläggning.

Stödet ges till förening som behöver genomföra mindre fastighetsunderhåll 
eller inköp av inventarier inom sitt verksamhetsområde. Stödet ges till förening 
med verksamhet i icke kommunal anläggning.

Stödet ska användas till
Mindre fastighetsunderhåll eller inköp av inventarier som tillfaller föreningen.

Riktlinjer
- Stöd ges för del av budgeten.

- Stöd utgår med maximalt 20 000 kronor.

- Stöd fördelas utifrån kommunens budget.

Ansökan
Sista ansökningsdag är den 31 oktober. Ansökan görs inför kommande 
kalenderårs aktiviteter. 

Utbetalning sker senast 31 mars.

Ansökan görs via kommunens e-tjänstportal.

Vid för sent inkommen ansökan utgår inte bidrag.
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Uppföljning
Förening ska varje år i sin verksamhetsberättelse redovisa för bidraget i sin 
verksamhet. Föreningen ska kunna styrka dessa kostnader med kvitto vid ett 
eventuellt stickprov. Stickprov sker varje år på slumpmässigt utvalda 
föreningar.

Kommunen kan också komma att besöka föreningens verksamhet. 

4.2 Skötselbidrag
Beslutas separat av nämnden för kultur, idrott och fritid.

4.3 Subventionerade taxor
Syfte 
Syftet med stödet är att ge stöd åt föreningar som bedriver verksamhet i 
kommunalt ägda lokaler. 

Stödet kan erhållas av
Ideell förening som bedriver verksamhet i kommunalt ägda lokaler i 
Ängelholms kommun. 

Riktlinjer
- Stöd ges till ideell förening i form av subventionerad taxa vid hyra av 

kommunalt ägda lokaler.

5 Generella uppföljningsrutiner
De generella uppföljningsrutinerna ska bestå av tät dialog med de verksamheter 
som följs upp. Om föreningens redovisning inte blir godkänd kan föreningen 
ges en erinran alternativt sanktioner.
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Plan för slutrapport förslag på principer och riktlinjer för 
föreningsstöd 

Beredning: Kommunfullmäktiges beredning för kultur, idrott och fritid
Rapport: Förslag på principer och riktlinjer för föreningsstöd

Bakgrund
Kommunfullmäktige har den 26 januari 2015 lämnat ett uppdrag till beredningen för kultur, 
idrott och fritid att lämna förslag på principer och riktlinjer för föreningsstöd, inklusive 
bidragsgivning. Beredningens fokus har varit att genomlysa bidragen till idrotten och kulturen 
och därigenom kunna peka på utmaningar och ge förslag på utvecklande förbättringar till stöd 
för de ideella föreningarna.

Beredningen har genomfört en omfattande genomlysning av nuvarande bidrag, i såväl 
Ängelholms kommun som i sex andra kommuner i Skåne. Två enkäter har genomförts, dels 
en snabbenkät ut till kulturföreningarna, dels en mer omfattande enkät till idrottsföreningarna. 
Vid tre tillfällen har ledamöter från beredningen träffat representanter från idrotts- och 
kulturföreningarna i samband med Idrotts- och Kulturforum. 

Syfte
Beredningsuppdragets syfte var att skapa kriterier för ett mer rättvist bidragssystem utifrån 
föreningarnas behov, genom finansiella medel eller på annat sätt.

Beredningens uppdrag
Att lämna förslag på principer och riktlinjer för föreningsstöd, inklusive bidragsgivning.  
Ängelholms kommun ska därigenom kunna tydliggöra vilka kriterier en förening ska uppfylla 
för att kunna erhålla stöd, antingen genom finansiella medel eller på annat sätt.

Resultat
Beredningen har funnit ett antal stora utmaningar och förändringar som beredningen anses 
måste göras för att stärka föreningslivet i kommunen: 

 en ändring av åldersindelningen av LOK-stödet
 en total förnyelse av drift- och skötselbidraget

Enhetschef allmänkultur
Louis Palmgren
0431-870 00
louis.palmgren@engelholm.se Nämnden för kultur, idrott och fritid
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 bättre möjligheter att kunna använda kommunalt ägda/hyrda lokaler 
 säkerställande av föreningsdrivna museer och historiska lokaler
 en omfattande satsning på ungdomskultur för att kunna leva upp till epitetet 

”Ungdomsstaden”
 För att stödja alla ideella krafter krävs en regelbunden dialog mellan kommunen 

och föreningarna för att identifiera föreningarnas behov.

Beredningen har i sin rapport pekat på utmaningar och möjligheter för att stärka föreningarnas 
arbete.

 Utökning av åldersgränsen för Lokalt Aktivitetsstöd (LOK) till fördel för främst 
de yngre barnen för att gynna de barn som idag inte omfattas av stödet.

 Inventering av kommunens lokaler som är lämpliga för föreningsverksamheterna. 
Att på sikt utreda möjligheterna till noll-taxa för de bidragsberättigade 
föreningarna i kommunalt ägda lokaler eller anläggningar.

 Förkorta utbetalningstiden för lokalbidrag. Idag utbetalas lokalbidragen året 
efter, vilket innebär att vissa föreningar har problem att täcka sina kostnader. 

 Anpassa reglerna kring antal sammankomster som ligger till grund för att erhålla 
lokalbidrag till de mindre föreningarna.

 Införa en rättvisare fördelning av drifts- och skötselbidrag som t.ex. en 
poängberäkning (se Båstad).

 Kartlägga hembygdsföreningars, byalags och liknandes behov av 
fastighetsunderhåll då beredningen anser att det är viktigt att stärka en levande 
landsbygd och att säkerställa de lokala, historiska mötesplatsernas framtid.

 Inventera de föreningsdrivna museernas bidragsbehov utifrån deras värde som 
lokalhistoriska och publika turistattraktioner för att säkerställa verksamheten 
framöver.

 Införa nya bidragsformer:
o riktade till ungdomar för att stärka ungdomarnas möjligheter att delta i 

kulturlivet och skapa egna arrangemang eller aktiviteter
o akutbidrag för snabba insatser 
o utbildningsbidrag till blivande ledare och/eller utövare
o lokalt aktivitetstöd för kulturföreningarna

 Utveckla regelbundna dialogmöten mellan politiker och tjänstepersoner 
tillsammans med föreningarna, för att medvetandegöra föreningarnas löpande 
och framtida behov, och följa upp den kommunstödda verksamheten.
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 Skapa en gemensam mötesplats (förutom fritidsgårdar) för ungdomars 
kulturaktiviteter för att leva upp till epitetet Ungdomsstaden.

 Inrätta en organisation för föreningsservice/kundtjänst, för att utöka 
servicegraden till föreningarna. Beredningen anser att föreningsservice kan 
omfatta hjälp med t ex kopiering, enklare trycksaker, publicering av aktiviteter på 
kommunens hemsida, ansökningar såväl till kommunens bidrag som icke-
kommunala bidrag, utlåning av teknisk utrustning m.m. (Föreningsservice exakta 
omfattning bör tas fram i dialog med föreningarna)

 Introducera ”Aktivitet förebygger” för kultur för att attrahera fler unga till 
kulturföreningarna.

Avstämning mot kommunens mål och styrdokument
I ett av kommunfullmäktiges mål framgår att en kommunal demokrati med bra boende, goda 
kommunikationer, god miljö och god folkhälsa ska erbjudas för att få nöjda medborgare. Ett annat 
mål är att arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra profilen, 
ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. 

Kommunstyrelsen har brutit ner dessa mål till att skapa tillväxt genom god boendemiljö som 
främjar en balanserad ålderstruktur och en positiv utveckling med goda förutsättningar för 
närings- och föreningsliv.

I kraftsamling talas om även kultur och fritid som viktiga faktorer för bland annat 
befolkningstillväxt och för att Ängelholm ska vara attraktivt. Genom stöd till föreningslivet kan 
kommunen vara med och påverka. 

I folkhälsoplanen nämns bland annat att Ängelholm ska öka delaktigheten och inflytande i 
samhället och skapa meningsfull sysselsättning med särskilt fokus på barn, ungdomar och unga 
vuxna samt öka och förbättra tillgängligheten för kommuninvånare till kultur, idrott och friluftsliv. 
I folkhälsoplanen nämns även att kommunen ska öka och beakta jämställdheten inom Ängelholm 
och dess föreningsliv. 

Utveckling av föreningsstödet är en viktig åtgärd för att uppnå kommunens vision, mål och 
styrdokument. 
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Utredningsuppdrag och avgränsningar 

Beredningens förslag Förslag på åtgärder
A Utökning av åldergräns för 

lokalt aktivitetsstöd, främst 
till de under 7 år

Föreningslivet tappar medlemmar bland tonåringar och 
detta förklaras bland annat utifrån begreppet 
”organiseringsutmattning”. Denna teori baseras på att barn 
och unga vanligtvis är organiserade i någon form av 
förening under ett visst antal år under uppväxten. 
Genomströmningstiden i en förening för ungdomar är ca 
5-7 år. Det betyder att en ungdom som börjar i en 
förening som 7-åring vanligtvis slutar i 14-års åldern. Att 
sänka åldergränsen för lokalt aktivitetsstöd för att 
stimulera aktivitet för de yngre innebär att ungdomarna 
slutar tidigare. Föreningslivet bör istället stimuleras till att 
bibehålla sina medlemmar högre upp i åldrarna. En ökning 
av bidragsåldern från 20 år till 25 år eller ”idrott hela livet” 
får fler av de önskade effekter som samhället eftersträvar 
med god hälsa och aktiv fritid. Denna inriktning 
överensstämmer med riktlinjerna för det statliga lokala 
aktivitetsstödet som höjt åldersgränsen till 25 år.

Huvuduppdrag samhälle utreder konsekvenserna av en 
sänkning respektive höjning av åldersgränserna för lokalt 
aktivitetsstöd.

B Möjlighet till noll-taxa för 
bidragsberättigade 
föreningar i kommunalt 
ägda anläggningar

Nolltaxa praktiseras i en del kommuner. Fördelen är att 
bidrag till föreningen och föreningens kostnad för hyra av 
lokal tas bort och bidrar till något mindre administration 
för båda parter. Nackdelen är att kostnaden för hyran inte 
syns på samma sätt som kostnaden för de föreningar som 
hyr av annan part än kommunen. Det kan också finnas en 
risk för överbokning i syfte att skapa utrymme för 
föreningen, som kanske inte nyttjas, och som bidrar till att 
lokalerna inte används effektivt. Kontroll av överbokning 
behöver ske av handläggare vilket skapar merarbete. Till 
skillnad från beredningens rapport anser Kultur och stad 
att flera taxor är för låga och bör höjas. I Ängelholm är 
avgiften för en bantimme i kommunal simhall 16 kr vilket 
är väsentligt mycket lägre i jämförelse med andra 
kommunala simhallar.  Även hyra av kanslilokaler i 
kommunalt ägda fastigheter är mycket låga då föreningen 
betalar 100 kr/m2/år.  Detta bidrar till en ojämlik 
lokalkostnad i jämförelse med om föreningen hyr av privat 
fastighetsägare. Vid förhyrning av andra lokaler än 
kommunens kan lokalbidrag sökas, men denna subvention 



 

PLAN
5 (9)

    Diarienummer
2019-01-23    NKIF  

2019/25

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

Beredningens förslag Förslag på åtgärder
är väsentligt mycket lägre.

Huvuduppdrag Samhälle utreder för- och nackdelar med 
nolltaxa samt genomför en översyn av befintliga taxor.

C Förkorta utbetalningstiden 
för lokalbidrag

Att förkorta utbetalningstiden för föreningarnas 
lokalbidrag är önskvärt. Som det fungerar idag betalas 
lokalbidragen ut med stor eftersläpning. Det lokalbidrag 
föreningarna ansöker om per den 30 april 2016 grundar 
sig på uppgifter från 2015 och betalas ut 2017. Detta bör 
beaktas i budgetsammanhang där man tar höjd för dubbel 
utbetalning under ett år.

Huvuduppdrag Samhälle utreder hur utbetalningen kan 
effektiviseras i budgetprocessen. 

D Anpassning av reglerna 
kring antal sammankomster

Reglerna för lokalbidrag omarbetades under 2011, dnr ks 
2011/130. Tidigare regler hänvisade enbart till godkända 
kostnader för lokalen och tog inte hänsyn till 
omfattningen på verksamheten. Ambitionen med de nya 
reglerna var att uppmuntra till fler sammankomster som 
i sin tur genererar ett större bidrag. Tidigare kunde en 
förening med höga lokalkostnader och lågt antal 
sammankomster få mer i bidrag jämfört med en 
förening som hade låga lokalkostnader och många 
sammankomster. 

Huvuduppdrag Samhälle utreder hur en anpassning av 
reglerna till förmån för en hög nyttjandegrad och en 
ökad samverkan i lokalerna ska stimuleras. 

E Översyn av drifts- och 
skötselbidrag

Skötsel av kommunens idrottsplatser genomförs i stor 
utsträckning av föreningar, till exempel är samtliga av 
kommunens idrottsplatser för fotboll föreningsdrivna. 
Ett avtal mellan kommun och förening reglerar båda 
parters åtagande, och drifts- och skötselbidrag betalas 
årligen ut till föreningen. Ett flertal av dessa avtal är 
tecknade för många år sedan och är i stort behov av 
översyn. En nackdel med dessa avtal är att det är svårt 
att kontrollera att utbetalat bidrag används till drift och 
underhåll.  Ett alternativ skulle kunna vara att tjänsten 
köps in av kommunen och att extern part sköter drift 
och underhåll av anläggning.  Om man bibehåller en 
hög grad av föreningsdrift bör kommunen inrätta en 
controllerfunktion som ökar kommunens inflytande 
om hur bidragen används. Idag skiljer sig storleken på 



 

PLAN
6 (9)

    Diarienummer
2019-01-23    NKIF  

2019/25

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

Beredningens förslag Förslag på åtgärder
bidragen vilket föranleder ett behov av en 
standardiserad modell som gör fördelningen mer 
rättvis.

Huvuduppdrag Samhälle utreder kommunens drift- och 
skötselbidrag vilket också innebär uppsägning av aktuella 
avtal för omförhandling. Vid nya avtals tecknande ska en 
standardiserad modell användas.

F Kartläggning av 
hembygdsföreningars 
fastighetsunderhåll

I Ängelholm finns 14 hembygdsföreningar, byalag eller 
motsvarande. 
Av dessa äger sju föreningar bygdegårdar eller liknade. 
Övriga hembygdsföreningar eller byalag har ingen lokal 
utan verkar i lokalsamhället på andra sätt. I de fall 
föreningen äger en lokal fungerar den i många fall som 
byns mötesplats, och i flera fall hyrs lokalen ut för fester. 
Dessa lokaler utgörs i flera fall av gamla skolor som 
kommunen sålt till föreningen då skolverksamheten lagt 
ner och flera av byggnaderna har ett ökat 
renoveringsbehov som föreningen behöver hjälp från 
kommunen att finansiera. Att ta fram en skötselplan för 
föreningarnas bygdegårdar och liknande behöver utredas 
för att kommunen ska kunna ta ställning till kostnad för 
underhåll av föreningarnas lokaler, dvs bygdegårdar eller 
motsvarande. 

Huvuduppdrag Samhälle utreder hur en kartläggning av 
hembygdsföreningarnas fastighetsunderhåll kan 
genomföras och presenteras, samt ta fram kriterier för 
föreningsstödet till hembygdsföreningar och 
motsvarande.

G Inventera de 
föreningsdrivna museernas 
bidragsbehov

De föreningsdrivna museerna består idag av Flygmuseet 
och KVS-museet och dessa söker årligen bidrag för sin 
verksamhet från kommunen. För närvarande pågår även 
en dialog med kommunledningen om Flygmuseets 
framtid. Värt att beakta är skillnader mellan de olika 
museerna beträffande antal besök och attraktivitet. 
Tidigare genomförd kartläggning av Ann-Louise 
Kemdal, på uppdrag av Trafikverket, är värt att beakta 
avseende driftsformer.

Huvuduppdrag Samhälle utreder de föreningsdrivna 
museernas förutsättningar för sin verksamhet. 

H Undersöka möjligheter Då ungdomar lämnar föreningslivet går de ofta till 
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Beredningens förslag Förslag på åtgärder
och konsekvenser till 
införandet av nya 
bidragsformer som gynnar 
unga, oorganiserade

aktiviteter som inte är organiserade enligt den vanliga 
föreningsformen. Det viktiga blir möjligheten till det 
spontana och öppna där individen själv bestämmer 
förutsättningarna. Det finns också ungdomar som inte 
söker det gängse traditionella föreningslivet och som 
organiserar sig på egen hand. Exempel på detta är lan 
med e-sport, cosplay, lajv mm. För dessa 
ungdomskulturyttringar finns det idag ingen större 
kommunal beredskap för vare sig lokaler till förfogande 
eller bidrag att söka. 

Huvuduppdrag Samhälle utreder nya bidragsregler för 
ungas egen organisering. 

I Utbildningsinsatser Idrottsforum och kulturforum är två befintliga arenor 
som kan fungera som sammanhang där kommunen kan 
bidra med olika utbildningsinsatser. Skåneidrotten och 
till viss del även SISU deltar i idrottsforum. 

Huvuduppdrag Samhälle utreder en fortsatt utveckling 
av  utbildningsinsatser till föreningslivet genom 
idrottsforum och kulturforum.

Lokalt aktivitetsstöd till kulturföreningar
I dag kan kulturföreningar inte söka lokalt aktivitetsstöd 
på det sätt som ungdomsföreningar kan. 
Kulturföreningarna skiljer sig i förhållande till 
ungdomsföreningar med att de sällan har en omfattande 
barn- och ungdomsverksamhet som skulle generera något 
större bidrag med befintliga regler för lokalt aktivitetsstöd. 
Om lokalt aktivitetsstöd ska vara aktuellt för även 
kulturföreningar behövs andra bidrag för att ge 
kulturföreningar den ekonomiska stöd som föreningen 
behöver. 

Huvuduppdrag Samhälle utreder förutsättningar för 
bidragsregler, oavsett vilken typ av förening som avses, för 
att i möjligaste mån likställa förutsättningarna för 
föreningsstödet.

J Undersöka möjligheten för 
en föreningsservice

Kundtjänst i kombination med aktuella handläggare 
har regelbunden kontakt i olika frågor som 
lokalupplåtelse, bidrag, samarbetsprojekt med flera. I 
kommunens avtal med Skåneidrotten ingår att deras 
idrottskonsulenter besöker föreningar och är 
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Beredningens förslag Förslag på åtgärder
behjälpliga i olika frågeställningar. Idag erbjuds 
ungdomsföreningar möjlighet att träffa tjänstepersoner 
1 gång i månaden på biblioteket utanför ordinarie 
arbetstid. Med på dessa träffar finns även representant 
från Skåneidrotten. 

Huvuduppdrag Samhälle utreder förstärkt service till 
föreningslivet. 

K Introducera ”Aktivitet 
förebygger” även för 
kulturföreningar

Kulturaktiviteter pågår redan i dag mer eller mindre i 
”Aktivitet förebygger”. Det är främst Kulturskolan och 
kulturföreningen Hemslöjdsgillet som deltagit, men 
även en privat dansstudio finns med i utbudet. Då 
aktiviteten pågår under dagtid har mindre 
kulturföreningar haft svårighet med att hitta ledare. 
Däremot föreslås att representant för projektet delta i 
kulturforum för att återigen lyfta möjligheten och 
samla in intresse. 

Huvuduppdrag Samhälle utreder kulturföreningarnas 
möjlighet att delta i ”Aktivitet förebygger”.

Projektet inbegriper inte en översyn av bidrag till Hembygdsparken, föreningsbidrag för 
övrig vård och omsorg, sponsorbidrag och evenemangsbidrag samt bidrag till 
studieförbund då denna fråga utreds inom Familjen Helsingborg. 

Tidplan 
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kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2
Analys av nuläget
Arbeta fram förslag på förändring av lokala aktivitetbidraget
Översyn av taxorna och utreda möjligheterna ti l l  nolltaxa
Förslag på bidragskriterier för hembygdsföreningar mm
Förslag på nya drift o skötselavtal med föreningarna
Förslag på olika former av lokalanpassning för att möta nya 
föreningsuttryck

Anpassning av budgeten för att hantera nya bidragsregler
Nya bidragsregler träder i  kraft

2017 2018 2019

Beslut i KS och KF
KS tar beslut om att skicka planen vidare till KF för beslut 2016-10-19
KF tar beslut om att anta planen 2017-03
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Susann Toft
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susann.toft@engelholm.se Nämnden för kultur, idrott och fritid

 

Kulturpris 2019

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun delar årligen ut ett kulturpris på 25 000 kr. Kulturpriset delas ut till en 
eller flera personer som bidraget med värdefulla insatser inom kulturområdet. Den prisbelönta 
verksamheten ska ha särskild anknytning till kommunen. Kulturpris kan bara erhållas en gång 
och kan inte sökas. Kulturpriset delas ut i samband med Sveriges nationaldag den 6 juni. 

Beslutsunderlag 
Inkomna nomineringar
Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterad den 1 april 2019

Utredning
Ängelholms kommuns kulturpris beslutas av nämnden för kultur, idrott och fritid. Priset delas 
ut på Sveriges nationaldag den 6 juni. För 2019 har det inkommit 23 nomineringar på sex 
kandidater och en verksamhet. 

Förslag till beslut
Presidiet föreslår nämnden för kultur, idrott och fritid att besluta 
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_____

Charlotte Engblom       Christina Hanståhl Susanne Jönsson
Ordförande                   1:e vice ordförande 2.e vice ordförande

Beslutet expedieras till:
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Ängelholms kommuns kulturstipendium 2019

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun delar årligen ut kulturstipendier till ett värde av 17 000 kr. Stipendierna 
utdelas som stöd och uppmuntran till fortsatt kulturell verksamhet. Vidare ska stipendiaten ha 
särskild anknytning till kommunen. Utdelningen sker på Sveriges Nationaldag den 6 juni.

Med anledning av få eller inga ansökningar de senaste åren har Kulturskolan från och med 
2019 fått i uppdrag att föreslå lämpliga kandidater. 

Beslutsunderlag 
Inkommen nominering från Kulturskolan daterad 29 mars 2019
Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterad den 1 april 2019

Förslag till beslut
Presidet föreslår nämnden för kultur, idrott och fritid att besluta

att utdela två kulturstipendier 2019 till följande personer:

 
la 
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_____

Charlotte Engblom       Christina Hanståhl Susanne Jönsson
Ordförande                   1:e vice ordförande 2.e vice ordförande
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Idrottspriser 2019

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun utser årligen tre olika pristagare inom idrott: årets idrottsprestation, 
årets idrottsprofil och årets idrottsledare. Priserna delas ut på Sveriges Nationaldag den 6 juni. 

Beslutsunderlag 
Inkomna nomineringar samt presidiets egna förslag
Tjänsteutlåtande Kultur och stad daterad den 1 april 2019

Förslag till beslut
Presidet för nämnden för kultur, idrott och fritid föreslår 
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_____

Charlotte Engblom       Christina Hanståhl Susanne Jönsson
Ordförande                   1:e vice ordförande 2.e vice ordförande

Beslutet expedieras till:
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Val av ny ledamot till nämndberedning kultur

Ärendebeskrivning
Birgitta Markevärn (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i nämnden för kultur, idrott 
och fritid och detta är godkänt av kommunfullmäktige den 25 mars 2019. 

Till ny ledamot i nämnden utsågs Mats Sahlin (SD) (tidigare ersättare i nämnden) och till ny 
ersättare utsågs Rose-Marie Broman (SD).

Med anledning av detta har nämnden att välja ny ledamot till nämdberedning kultur efter 
Birgitta Markevärn (SD).
 
 
Förslag till beslut
Nämnden för kultur, idrott och fritid beslutar

att utse Rose-Marie Broman (SD) till ny ledamot i nämndberedning kultur.

_____

Maria Birgander Linda Wahlström
Chef kultur och stad Nämndsekreterare

Beslutet expedieras till:
Vald ledamot i nämndberedning kultur
Nämndsekreterare
Registator
HR servicecenter 
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Ärenden för kännedom

1. Beslut KF 2019-03-25
Entledigande samt val av ny ledamot och ersättare efter Birgitta Markevärn (SD) i 
nämnden för kultur, idrott och fritid

2. Beslut från KF 2019-03-25 - Uppdrag att omfördela budgeten enligt den nya 
organisationen

 
_____



ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

KF§ 34 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-03-25 

Kommunfulhnäktige 

Dnr KS 2018/251 

Uppdrag att omfördela budgeten enligt den nya organisationen 

Ärendebeskrivning 
I samband med kommunfullmäktiges beslut om Budget 2019 och plan 2020-2021 den 19 
november gavs kommunstyrelsen i uppdrag att efter årsskiftet omfördela budgeten enligt den 
nya organisationen. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen den13mars 2019, § 37 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 februari 2019, § 22 
Tjänsteutlåtande daterat 2019-02-11 
Bilaga 1 Sammanställning driftbudgetramar 2019-2021 ny organisation 
Bilaga 2 Sammanställning investeringsbudgetramar 2019-2021 ny organisation 
Bilaga 3 Utvecklingsmål och nyckeltal 2019 ny organisation 
Bilaga 4 Sammanställning driftbudgetramar 2019-2021 tidigare organisation 
Bilaga 5 Sammanställning investeringsbudgetramar 2019-2021 tidigare organisation 

Yrkanden 
Robin Holmberg (M) yrkar bifall till förslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Lars Nyander (S) meddelar att Socialdemokraterna avstår från att delta i beslut och lämnar 
protokollsanteckning enligt nedan. 

Patrik Ohlsson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet och 
lämnar protokollsanteckning enligt nedan. 

Susanne Sandström M meddelar att Vänsterpartiet avstår från att delta i beslutet. 

Anders Bengtsson (EP) meddelar att Engelholmspartiet avstår från att delta i beslutet. 

Beslut 
Kommunfulhnäktige beslutar 

att godkänna omfördelning av driftbudget till den nya organisationen för budget 2019 och 
plan 2020-2021, 

Just. sign. Utdrags bestyrkande 



ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-03-25 

Kommunfullmäktige 

att godkänna omfördelning av investeringsbudget till den nya organisationen för budget 
2019 och plan 2020-2021, 

att godkänna omfördelning av utvecklingsmål till den nya organisationen för år 2019 

Protokollsanteckning 
Vi socialdemokrater avstår från att delta i beslutet. A "rendet är inte en ren omfiirdelning utan innehåller också 

ytterligare besparingar där konsekvenserna varken är utredda eller fackligt flirhandladc. 

Lars Nyander (S) 

Eftersom ombudgeleringen är en effekt av de blågränas segrande budget fiir år 2020, vä§er 
Sverigedemokraterna att inte delta i beslutet. Vi ställer oss dock frågande till den tabell som beskriver 
nerdragningen med 2500 tkr fiir att tillmölesgå de besparingar genom organisationsutveckling som de blågräna 
hade i sin budget fiir 2020. 

De 500 tkr som dras in på reserven fiir KF's beredningsarbete är vi bekväma med, eftersom beredningsarbetet 
kommer minska och j n ligger i träda. I ö·vrigt ser vi dock ingen organisationsutveckling i fiirslaget, utan bara 
en ovälkommen neclskärning vad gäller barntrqfikskolan och 2 poster bestående av bollande med reserver fiir 
stormskador och andra ofiirutsedda utgifter. 

Vi fiirstår att det inte är enkelt att hitta besparingar/ effektiviseringar/ utvecklingfiir att hämta in de summor 
som budgeten kräver enligt posten fiir organisationsutveckling, men hoppas på mer konstruktiva fiirslag i den 
här frågan framö·ver. Icke minst ligger ju i budgetens plan fiir 2020 och 2021 ännu stö"rre summor som beMver 
hämtas in under posten fiir Organisationsutveckling. 

Patrik Ohlsson (SD) 

Beslutet expedieras till: 
Ekonomi och kvalitet, Servicestöd 
Samtliga nämnder 

Just. sign. Utdragsbestyrkande 



ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

KS§ 37 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-03-13 

Kommunstyrelsen 

Dnr KS 2018/251 

Uppdrag att omfördela budgeten enligt den nya organisationen 

Ärendebeskrivning 
I samband med kommunfullmäktiges beslut om Budget 2019 och plan 2020-2021 den 19 
november gavs kommunstyrelsen i uppdrag att efter årsskiftet omfördela budgeten enligt den 
nya organisationen. 

Beslutsunderlag 
Beslut KSAU 2019-02-27 
Tjänsteutlåtande daterat 2019-02-11 
Bilaga 1 Sammanställning driftbudgetramar 2019-2021 ny organisation 
Bilaga 2 Sammanställning investeringsbudgetramar 2019-2021 ny organisation 
Bilaga 3 Utvecklingsmål och nyckeltal2019 ny organisation 
Bilaga 4 Sammanställning driftbudgetramar 2019-2021 tidigare organisation 
Bilaga 5 Sammanställning investeringsbudgetramar 2019-2021 tidigare organisation 

Yrkanden 
Hannes Pettersson (M) yrkar bifall till förslag till beslut. Liss Böcker (C), Eric Sahlvall (L), 
Linda Persson (KD) och Karl-Otto Rosenqvist (MP) instämmer. 

Asa Larsson (S), BrittMarie Hansson (S) och Ahmed Alshawakh (S) avstår från att delta i 
beslutet och lämnar protokollsanteckning enligt nedan. 

Patrik Ohlsson (SD) och J o han Wifralius (SD) avstår från att delta i beslutet och lämnar 
protokollsanteckning enligt nedan. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna omfördelning av driftbudget till den nya organisationen för budget 2019 och 
plan 2020-2021, 

att godkänna omfördelning av investeringsbudget till den nya organisationen för budget 
2019 och plan 2020-2021, 

att godkänna omfördelning av utvecklingsmål till den nya organisationen för år 2019. 

Just. sign. U t drags bestyrkande 



ÄNGELHOLMS 
KOMMUN 

Protokollsanteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-03-13 

Kommunstyrelsen 

Vi socialdemokrater avstår från att delta i beslutet. Arendet är inte en ren omfördelning utan innehåller också 
ytterligare besparingar där konsekvenserna varken är utredda eller fackligt förhandlade. 

Asa Larsson (S) 
BrittMarie Hansson (S) 
Ahmed Alshawakh (S) 

Eftersom ombudgeleringen är en e.ffekt av de blågriinas segrande budget for år 2020, vä!jer 
Sverigedemokraterna att inte delta i beslutet. Vi ställer oss dock frågande till den tabell som beskriver 
nerdragningen med 2500 tkr for att tillmiitesgå de besparingar genom organisationsutveckling som de blågriina 
hade i sin budget for 2020. 

De 500 tkr som dras in på reserven fo'r KF's beredningsarbete är vi bekväma med, eftersom beredningsarbetet 
kommer minska och j n ligger i träda. I iivrigt ser vi dock ingen organisationsutveckling i fors laget, utan bara 
en ovälkommen nedskärning vad gäller barntrcifikskolan och 2 poster bestående av bollande med reserver for 
stormskador och andra ofiirutsedda utgifter. 

Vi forstår att det inte är enkelt att hitta besparingar/ e.ffektiviseringar/ utvecklingfor att hämta in de summor 
som budgeten kräver enligt posten for organisationsutveckling, men hoppas på mer konstruktiva forslag i den 
här frågan framiiver. Icke minst ligger ju i budgetens plan for 2020 och 2021 ännu stiirre summor som behiiver 
hämtas in under posten for Organisations utveckling. 

Patrik Ohlsson (SD) 
Johan Wifralius (SD) 

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till: 
Ekonomi och kvalitet, Servicestöd 
Samtliga nämnder 

Just. sign. U t drags bes tyrkan de 



ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

KSAU § 22 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-02-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dnr KS 2018/251 

Uppdrag att omfördela budgeten enligt den nya organisationen 

Ärendebeskrivning 
I samband med kommunfullmäktiges beslut om Budget 2019 och plan 2020-2021 den 19 
november gavs kommunstyrelsen i uppdrag att efter årsskiftet omfördela budgeten enligt den 
nya organisationen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2019-02-11 
Bilaga 1 Sammanställning driftbudgetramar 2019-2021 ny organisation 
Bilaga 2 Sammanställning investeringsbudgetramar 2019-2021 ny organisation 
Bilaga 3 Utvecklingsmål och nyckeltal 2019 ny organisation 
Bilaga 4 Sammanställning driftbudgetramar 2019-2021 tidigare organisation 
Bilaga 5 Sammanställning investeringsbudgetramar 2019-2021 tidigare organisation 

Yrkanden 
Asa Larsson (S) anmäler att hon avstår från att delta i beslutet. 
Johan Wifralius (SD) anmäler att han avstår från att delta i beslutet. 

Liss Böcker (C) yrkar bifall till förslag till beslut. Linda Persson (KD) instämmer i yrkandet. 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att godkänna omfördelning av driftbudget till den nya organisationen för budget 2019 och 
plan 2020-2021, 

att godkänna omfördelning av investeringsbudget till den nya organisationen för budget 
2019 och plan 2020-2021, 

att godkänna omfördelning av utvecklingsmål till den nya organisationen för år 2019. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till: 
Ekonomi och kvalitet, Servicestöd 
Samtliga nämnder 

Just. sign. U t drags bestyrkande 





1 (3) 
TJÄNSTEUTLÅTANDE 

2019-02-11 

Diarienummer 

ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

Budgetchef 
Fredrik Karlsson 
0431-468189 
fredrik.karlsson@engelholm.se 

KS 2018/251 

Kommunstyrelsen 

Uppdrag att omfördela budgeten enligt den nya organisationen 

Ärendebeskrivning 
I samband med kommunfullmäktiges beslut om Budget 2019 och plan 2020-2021 den 19 
november gavs kommunstyrelsen i uppdrag att efter årsskiftet omfördela budgeten enligt den 
nya organisationen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2019-02-11 
Bilaga 1 Sammanställning driftbudgetramar 2019-2021 ny organisation 
Bilaga 2 Sammanställning investeringsbudgetramar 2019-2021 ny organisation 
Bilaga 3 Utvecklingsmål och nyckeltal2019 ny organisation 
Bilaga 4 Sammanställning driftbudgetramar 2019-2021 tidigare organisation 
Bilaga 5 Sammanställning investeringsbudgetramar 2019-2021 tidigare organisation 

Utredning 
Kommunstyrelsen fick i uppdrag av Kommunfullmäktige att omfördela budgeten i enlighet 
med kommunens nya organisation. I bilaga 1 Sammanställning driftbudgetramar 2019-2021 ny 
organisation, bilaga 2 Sammanställning investeringsbudgetramar 2019-2021 ny organisation 
och bilaga 3 Sammanställning utvecklingsmål 2019 ny organisation föreligger förslag till sådan 
omfördelning. 

Förslaget bygger på de nya nämndernas reglemente samt kommundirektörens beslut om 
tjänsteorganisationen. Förslaget innebär att resultatbudgetnivå respektive 
investeringsbudgetnivå är oförändrad gentemot kommunfullmäktiges beslut. 

I budgetbeslutet från kommunfullmäktige i november fanns en post i driftbudgeten under KS 
kommunledningen för organisationsutveckling. I detta förslag till omfördelning av budget är 
posten bortjusterad för 2019 och reducerad för åren 2020-2021 enligt nedanstående tabell. 

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

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



ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

Tidigare reserver som tas bort 

Kommunfullmäktige 

Reserv KF:s beredningsarbete 

Kommunstyrelsen 

Reserv driftmedel barntrafikskola 

Reserv stormskador 

KS oförutsedda* 

Summa 

Organisationsutvecklingspost 

Återstår organisationsutvecklingspost 

TJÄNsTEUTLÅTANDE 
2019-02-11 

2019 2020 2021 

500 500 500 

300 300 300 

1000 1000 1000 

700 700 700 

2500 2500 2500 

2500 5000 10000 

- 2500 7500 
*Kommunstyrelsens medelfor ojiirutsedda behov föreslås minska från 1,5 m nk r till 0,8 m n kr. 

2 (3) 
Diarienummer 

KS 2018/251 

Reserven för KF:s beredningsarbete är en budgetpost som fanns i budgeten i den gamla 
organisationen utöver medel för de fasta beredningarna. Posten behövs heller inte för att täcka 
kostnaderna för den nya politiska organisationen. I den nya organisationen är det budgeterat 
två fasta beredningar och en tillfällig över hela året. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna omfördelning av driftbudget till den nya organisationen för budget 2019 och 
plan 2020-2021, 

att godkänna omfördelning av investeringsbudget till den nya organisationen för budget 2019 
och plan 2020-2021, 

att godkänna omfördelning av utvecklingsmål till den nya organisationen för år 2019. 

Lilian Eriksson 
Kommundirektör 

Stefan Marthinsson 
Ekonomichef 

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

www.engelholm.se l www.facebook.com/angelholm l www.twitter.com/engelholm 
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Beslutet expedieras till: 
Ekonomi och kvalitet, Servicestöd 
Samtliga nämnder 

TJÄNsTEUTLÅTANDE 
2019-02-11 

3 (3) 
Diarienummer 

KS 2018/251 

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

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





Bilaga 1, Sammanställning driftbudgetramar 2019-2021 (tkr) 
Ny organisation från och med 2019 

skattefinansierad verksamhet 
Budget Plan Plan 

2019 2020 2021 

Kommunfullmäktige -26 168 -74 653 -155 849 

Kommunstyrelse 

Kommunstyrelsen, egen verksamhet -29 878 -64 107 -99 922 

Lärande och familj -52 824 -52 819 -52 819 

Kommunledning, Servicestöd och Kundtjänst -122 850 -120 366 -115 946 

Kommunövergripande/finansiering 2 334 016 2 418 329 2 523 996 

Summa Kommunstyrelse 2 128 464 2 181 037 2 255 309 

Familje- och utbildningsnämnd -1 053 812 -1 054 694 -1 054 694 

Nämnden för omsorg och stöd -780 710 -781 133 -778 933 

Samhällsbyggnadsnämnd -95 200 -95 348 -95 348 

Nämnden för kultur, idrott och fritid -132 862 -133 862 -133 862 

Miljö- och tillståndsnämnd -10 459 -10 456 -10 456 

Valnämnd -449 o o 

Överförmyndarnämnd -4166 -4166 -4166 

Summa driftbudget/plan 24 638 26 725 22 001 

Avgiftsfinansierad verksamhet 
Budget Plan Plan 

2019 2020 2021 
Samhällsbyggnadsnämn d 

Samhälle, vatten och avlopp -2 975 -9 000 -11 000 



Bilaga 2, Sammanställning investeringsbudgetramar 2019-2021 (tkr) 
Ny organisation från och med 2019 

skattefinansierad verksamhet Budget Plan Plan 

2019 2020 2021 

Kommunstyrelse 
Lärande och familj 350 350 350 
Kommunledning, Servicestöd och Kundtjänst 9400 7 700 8 000 

Summa Kommunstyrelse 9 750 8 050 8 350 

Familje- och utbildningsnämnd 15150 19 750 15 200 

Nämnden för omsorg och stöd 3 292 2 900 2 900 

Samhällsbyggnadsnämnd 69 930 76 920 69 400 

Nämnden för kultur, idrott och fritid 8 250 1 600 4 000 

Miljö- och tillståndsnämnd 150 150 150 

Summa skattefinansierad verksamhet 106 522 109 370 100 000 

Avgiftsfinansierad verksamhet Budget Plan Plan 

2 019 2 020 2 021 

Samhällsbyggnadsnämnd 
Samhälle, vatten och avlopp 121 000 86 800 75 000 

Summa Ängelholms kommun 227 522 196 170 175 000 



Bilaga 2 Investeringsbudget (tkr) 

Kommunstyrelsen/Lärande och familj 
skattefinansierat 

Nr Pro'ekt nr Pro'ektnamn 2019 2020 2021 

1 95904 Inventarier arbetsmarknad/vux 280 280 280 
2 95904 lnventa rier försö~ningsstöd 10 10 70 

Summa: 350 350 350 

Kommunstvrelsen/Kommunlednine:. Services töd och Kundtjänst 
skattefinansierat 

Nr Pro'ekt nr Pro'ektnamn 2019 2020 2021 

1 91200 Allmän markreserv 3000 3000 3 000 
2 90900 Investering i egna fastigheter 1 400 1 200 1 400 
3 90700 Digital infrastruktur 800 800 800 
4 9ogo6 Digitalisering övergripande inkl. e-tjänster 2 500 2 500 2 500 
5 gogo5 Utveckling av syslem EoK 500 200 300 
6 go710 Digital säkerhet. centralt anslag 400 
7 90911 Nytt inlranäl 800 

Summa: 9 400 7 700 8 000 

F am il" e- och utbildnin~nämnd 
skattefinansierat 

Nr Pro'ekt nr Pro'ektnamn 2019 2020 2021 

1 g4103 Elevdatorer 4 200 4 200 4 200 
2 94105 Lärardatorer 1 500 1 500 1 500 
3 94102 Reinvestering digital utrustning 1 500 
4 94106 Kvaliletsledningssystem 200 
5 g4g04 Inventarier förskola 4 200 4 500 5 950 
6 g4305 Inventarier grundskola 2 000 8 000 2 000 
7 g4500 Inventarier gymnasieskola 650 650 650 
8 g4554 Arbetsmil'öåtg. Gymnasieskola 100 100 100 
g g5402 Inventarier individ- och famij 300 300 300 

10 94104 Utrustning IT-miljöer/accessp. 500 500 500 

Summa: 15150 19 750 15 200 

Nämnden för omsorg och stöd 
skattefinansierat 

Nr Projekt nr Projektnamn 2019 2020 2021 

1 g5275 Larmanläggning vårdboende 700 700 700 
2 g5265 Inventarier Hälsa 500 500 500 
3 95276 Mobil hemsjukvård 312 
4 95278 Utökning wi-fi 650 650 650 

5 95003 Nya arbets latsen Uppdrag och stöd 80 
6 95278 Välfärdsteknik APt 250 250 250 
7 g5354 Inventarier runktionsslöd 500 500 500 
8 g5205 Tekniska hjälpmedellfunkt.sl 300 300 300 

Summa: 3 292 2 900 2 900 

Nämnden fOr kultur idrott och fritid 
skattefinansierat 

Nr Pro'ekt nr Pro"ektnamn 2019 2020 2021 

1 g6169 1111bv~~ omklädn rum H'äm 2 000 
2 g6178 BMX-bana 2 000 
3 96185 Upprustning lP med skölsel 750 500 500 
4 g6200 Pro·ekteringJoröruls inves 400 400 400 
5 96216 Minjgolfbana. Rännevik 1 500 
6 96218 Klubbsluga, Ryltarförening 500 
7 96220 Mountainbikeslinga, Kronoskog 300 
8 96219 Till änglighetsanpassat utegym 600 
g 96221 Ridled, Kronoskogen 300 
10 g6222 Utomhusisbana 1 000 
11 g6223 Snökanon 500 
12 g6182 tnvenlarier frilldsgårdsvh 100 100 100 
13 g7010 Inventarier bibliotek 200 200 200 
14 g7100 Konslinköp 200 200 200 
15 g7103 Allmänkullur. inventarier 200 200 200 
16 g46g4 Inventarier Kulturskolan 100 

Summa: 8 250 1 600 4 000 

Mil' ö- och tiUståndsnämnd 

Nr Pro'ekt nr Pro'ektnamn 
s~rtetinanslrat 

2019 2020 2021 

1 98102 !T-investeringar 150 1501 150 

Summa: 150 1501 150 



ÄNGELHOLMs KOMMUN 

Bilaga 2 Investeringsbudget (tkr) forts. 
Samhällsbyggnadsnämnd 

Sam hälls by !e:nadsnämnd 
Projekt s kattefinansierat 

Nr nr Prolektnamn 2019 2020 2021 
1 90155 Utveckling av Rönneå 2 000 2 500 2 500 
2 901 57 lOversyn iårnvägsövergångar 500 500 
3 90165 Pågatågsstation Barkåkra 600 
4 90166 Sibirientunneln 1 000 
5 90180 Nedgångar, staket v klitie 3 000 3 000 
6 91100 Transportmedel o maskiner 1 800 1 500 1 500 
7 91110 Arbetsmiljöinvestering 120 100 
8 91111 Gata mindre ombyggn 500 500 500 
9 91450 Gång- och cykelvägar 3 900 8 500 4000 
10 91500 Cykelpassager 1 000 
11 91511 Ny/ombyggnad busshållplats 2 300 1 500 1 500 
12 91541 Ge-tunne l. stationen 250 5000 
13 91542 Plattformsförbindelse, stationen 2 000 
14 91559 Spont. astergatan 4 500 5 000 
15 91560 Broupprustning_ 3 000 2 000 1 000 
16 91581 Ombyggnad Havsbadsvägen 500 1 200 
17 91593 Tillgänglighetsanpassn off 200 200 200 
18 91650 Gatubelysning upprustning 6 500 6 000 6 000 
19 91669 Trafiksignaler 200 100 100 
20 91700 Parker,upprustning 1 200 1 000 1 000 
21 91758 IOstergatan 3 000 
22 91800 Lekplatser, anläggn o inve 1 500 1 500 1 500 
23 91915 Bjärevägen-Lingvägen ge-väg 
24 91926 stortorget 500 2 500 2 500 
25 91929 Centrumprojektet 500 
26 91941 Vägvisn skyltning Ängelhol 400 200 200 
27 91957 Kristian ll :s väg ombygg 500 
28 91958 Klippanvägen ombyggnad 1 000 5 000 20 000 
29 91960 Ombyggnad runt Villanskolan 2 600 
30 91970 Asfaltsplan 8 000 8 000 8 000 
31 92000 Badstränder, upprustning 750 1 000 
32 92010 Strandberedning 3 000 2 000 2 000 
33 92016 Upprustn offentliga toalet 5100 4100 3 400 
34 92540 Storköksutrustning,utbvte 1 000 1 000 1 000 
35 92550 Inventarier lokalvård 500 500 500 
36 93502 Kronatorpsom r VA 500 1 000 
37 93515 Risklsårbarhetsanalys/ber. 
38 93524 Vattenskyddsområde/valtend 
39 93601 Bärnstensvägen 
40 93630 Errarpsvägen, VA 1 000 3 000 3 000 
41 93645 Nya serviser 
42 93679 Oföruts omläggn/akuta insa 
43 93710 VA, underhållsplan 
44 93928 Södra vägen 1 000 
45 93930 Garvaregatan 500 
46 93934 Villandsgatan Munka VA 
47 93935 Haradal VA 
48 93937 östra Järnvägsgatan m fl 2 000 
49 93938 Ahlefelds gata m fl 
50 96007 Småbåtshamnar 1 500 3 000 
51 98007 Mätinstrument 250 200 300 
52 98008 UAS Drönare 250 
53 98009 3D-införande 500 
54 99101 S1, Munka Liungby-E6 
55 99102 S4-Strövelstorp-SPU20 
56 99115 S25-Kyrkogatan m fl 
57 991 16 ARV-Avloppsreningsverk 
58 99120 SPU1 - HST- EKJ 11 0 
59 99123 SPU20-Vilhelmsfält 
60 99130 Stora VA VPU tryckstegr/reserv 
61 99935 Laserscanning 420 
62 92018 Bulleråtgärder 1 000 500 500 
63 92015 översvämningsåtgärder 1 000 1 000 1 000 
64 91103 Nv lokal, Iniraprenad 5 000 
65 91965 Lyckgatan , Toftaskalan 1 000 
66 96005 Muddring, Magnarps hamn 1 500 

Summa: 69 930 76 920 69 400 

VA-verksamhet 
2019 2020 2021 

500 

3 500 

500 
500 25 000 

800 10 000 10 000 
1 000 1 000 1 000 
1 000 1 000 1 000 
6 200 

500 5 000 5 000 
500 500 500 

3 000 3 000 3 000 
1 000 1 000 1 000 

500 5 000 
800 10 000 

6 500 
10 000 

500 500 1 000 
1 000 20 000 20 000 
9 500 

89000 3 000 2 000 

1 000 10 000 
500 5 000 

121 000 86 800 75 000 



Bilaga 3 Utvecklingsmål och nyckeltal 2019, ny organisation 

Kommunstyrelsens mål 2019 

Utvecklingsmål Nyckeltal 
Målvärde Målvärde Målvärde 

2019 2020 2021 

Medborgarfokus 

(Ä ... ) Antal c-tjänster 50 75 100 

(Ä ... ) Antal e-tjänster som erbjuder digitala 
5 10 15 

1.1 Ängelholm har god service och utvecklar fler 
betalningslösningar 

an vändarvänliga digitala tjänster. (U00415) Informationsindex för kommunens 
80 80 80 

webbplats - Totalt 

(Ä ... ) Andel användare som är nöjda eller mycket 
80 85 90 

nöjda med informationen på engelholm.se 

1.2 Kommunen ska i samarbete med andra aktörer 
(A ... ) Antal praktikplatser som erbjudits i 

erbjuda praktikplatser till medborgare som står 100 100 100 
utanför arbetsmarknaden. 

kommunens regi under året 

(N31811) Genomsnittlig ekonomisk 
5,8 5,7 5,6 

biståndsperiod, månader per år 

(Ä4047) Kursdeltagare på vuxenutbildning med 
lägst betyget E i SFI A, B, C,D, Gruv /SV A, 85% 85% 85% 

1.3 Verksamheten utvecklar en hållbar integration 
Yrkesvård/Vårdkurser, andel(%) 

för alla medborgare med särskilt fokus på (N18409) Elever på SFI som klarat högsta kurs på 
50% 50% 55% 

nyanlända. studievägen av nybörjare två år tidigare, andel(%) 

(N00973) Lämnat etableringsuppdraget och börjat 
35% 40% 45% 

arbeta eller studera, status efter 90 dagar. (andel%). 

(A ... ) Antal extratjänster (helår). 85 85 85 

Effektiva verksamheter 
(A. .. ) Besparing till följd av digitaliseringssatsningar, 

2.1 Utveckla användarvänliga digitala lösningar som 
utifrån framtagen mall 

(U31402) Väntetid från första kontakttillfållet för bidrar till snabbare processer och resurseffektivitet. 
ansökan vid nybesök till beslut inom 22 20 18 
försörjningsstöd, antal dagar, medelvärde 

2.2 Kommunkoncernens lokalförsörjningsprocess 
(A ... ) Andel fårdigställda lokaler i förhållande till 

ska säkerställas så att lokaler är fårdigställda enligt 100% 100% 100% 
beslutad plan. 

fastställd lokalförsörjningsplan. 

SamhäUsutveckling 
(U40402) Företagsklimatsranking (Svenskt 

20 20 20 
Näringsliv), placering 

3.1 Angelholm arbetar offensivt för att ge de bästa (U07451) Företagsklimat en!. ÖJ (Insikt)- Totalt, 
73 74 75 

förutsättningarna för näringslivet. NKI 

(Ä ... ) Andel upphandlingar med miljö- och sociala 
100% 100% 100% 

krav. 

3.2 Kommunens befolkning ska öka med minst 1 
(A...) Befolkningsförändring (%) 1% 1% 1% 

%. (U07406) N öjd Rq,>ion-lndex - Bostäder (SCB) 
57 58 59 

Medskapande medarbetare 
(N00206) Heltidsanställda månadsavlönade, 

65% 68% 70% 
kommun, andel(%) 

4.1 Kommunen erbjuder heltidsanställning vid 
(A. .. ) Andel annonser av tillsvidareanställningar nyrekrytering inom kommunals avtalsområde 
inom kommunals avtalsområde som erbjuder JOO 100 100 
heltid. 

(U00203) Hållbart Medarbetar Engagemang - 80 -4.2 Vidareutveckla arbetsgivarvarumärket för att (I-IME), Medarbetarenkät Index (mäts vartannat år) 
stärka kommunens möjligheter att rekrytera och 
behålla medarbetare. (Ä ... ) Personalomsättning, exkl pensionsavgångar. 5% 5% 5% 

(N00090) Kommunens totala sjukfrånvaro, andel 5,20% 5,10% 5% 

~ Änplholms kornmun 1 262 80 Ängelholm l Tel: 0431-870 00 1 E-post: ln-gelholm.se 

. engelholm.se 1 www. facebook.com/ angel ho lm 1 www. twitter .com/ engelholm 
A 
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Familje- och utbildningsnämndens mål 

Utvecklingsmål Nyckeltal 
Målvärde Målvärde Målvärde 

2019 2020 2021 

Medborgarfokus 

(N15557) Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, 
92 95 95 

positiva svar, andel (%) 

1.4 Verksamheterna ska utvecklas så att (N15533) Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, 
90 95 95 

medborgarnas trygghet ökar. positiva svar, andel(%) 

(N17648) Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, 
92 93 95 

positiva svar, andel(%). 

(N15530) Elever i åk 9: I min skola respekterar elever och 
70 75 75 

lärare varandra, positiva svar, andel(%) 

1.5 Verksamheterna utvecklar en hållbar 
(N15516) Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska som 

integration för alla medborgare med 60 65 70 
särskilt fokus på nyanlända. 

andraspråk, kommunala skolor, andel(%) 

(N15548) Elever i åk 9 med lägst betyget E i svenska som 
75 77 80 

andraspråk, kommunala skolor, andel(%) 

1.6 Ängelholm utvecklar an vändarvänliga 
(Ä ... ) Antal E-tjänster- Lärande och familj 13 15 17 

digitala verktyg i alla verksamheter. 

(Ä4032) Elever som upplever att de mår bra (psykisk och 
95 95 95 

fYsisk hälsa), andel av AK 4 Flickor 

(Ä4031) Elever som upplever att de mår bra (psykisk och 
95 95 95 

fYsisk hälsa), andel av AK 4 Pojkar 

(Ä4034) Elever som upplever att de mår bra (psykisk och 
85 85 85 

fYsisk hälsa), andel av AK 7 Flickor 

(Ä4033) Elever som upplever att de mår bra (psykisk och 
85 85 85 

fYsisk hälsa), andel av AK 7 Pojkar 

(Ä4046) Klienter som anger att socialsekreterare inom IFO 

1. 7 Verksamheterna ska stärka delaktighet, frågat efter deras synpunkter om hur den egna situationen 75 75 75 

inflytande och välmående för barn, elever, skulle kunna förändras, andel 

klienter och brukare. (Ä4013) Andel vårdnadshavare som upplever att 
färskolepersonalen tar hänsyn till barnets tankar och åsikter 93 93 93% 
(%) 

(Ä4011) Andel elever som upplever att lärarna tar hänsyn till 
95 95 95% 

elevernas åsikter, (andel%) Fritidshem 

(Ä4009) Elever i AK 9 som upplever att lärarna tar hänsyn 
77 80 82 

till elevernas åsikter, (%) 

(Ä4012) Andel elever i GY 2 som upplever att dc får vara 
72 75 80 

med och påverka undervisningens innehåll (%) 

Effektiva verksamheter 

2.3 Utveckla användarvänliga digitala 
(A ... ) Andel elever som registreras via e-tjänst för skolstart 

lösningar som bidrar till snabbare 90% 95% 96% 
processer och resurseffektivitet. 

(%) 

2.4 Samverkan som arbetssätt mellan (Ä ... ) Andel ärenden som efter utvecklat verksamhetsstöd, 
förskola, skola, elevhälsa och IFO ska kan redovisa användandet av samlade kommunala 30% 40% 50% 
utvecklas. individuella planer (SKIP) 

2.5 Verksamheterna arbetar med hållbara 
(Ä ... ) Antal vårddygn av externa placeringar av unga på 

2200 2000 1800 1-IVB-hem 
och effektiva lösningar i närmiljön som 
möter medborgarens behov. (Ä ... ) Antal vårddygn av externa placeringar av vuxna 1500 1300 1300 
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Samhällsutveckling 
(Ä ... ) Andel barn vars vårdnadshavare upplever att 
förskolans arbete väcker barnens nyfikenhet (andel%) 95 95 95 
Förskola 

(Ä4021) Andel elever i årkurs 3 som upplever att 
verksamheten på fritidshemmen (åk 4) gör dem så nyfikna att 85 85 85 
de får lust att lära sig mer. (andel%) 

(A4016) Andel elever som upplever att skolarbetet gör dem 
65 70 70 

så nyfikna att de får lust att lära sig mer (andel %) ÅK 9 

(A4017) Andel elever som upplever att skolarbetet gör dem 
65 70 70 

så nyfikna att de får lust att lära sig mer (andel%) GY 2 
(Ä4018) Andelen elever i grundsärskolan som anser att 

85 85 85 
skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att lära mer. 

(N15540- Flickor) Elever i åk 6 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), kommunala 90 95 95 
skolor, andel(%) 

(N15540- Pojkar) Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven 
90 95 95 

i alla ämnen (som eleven läser), kommunala skolor, andel (%) 

(N15419- Flickor) Elever i åk. 9 som uppnått 
90 95 95 

kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%) 

3.3 Verksamheterna ska ge alla inom (N15419- Pojkar) Elever i åk. 9 som uppnått 
80 85 85 

målgruppen stöd att höja sin potential kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel(%) 
utifrån egna förutsättningar. (N15436- Flickor) Elever i åk. 9 som är behöriga till 

90 95 95 
yrkesprogram, kommunala skolor, andel(%) 

(N15436 - Pojkar) Elever i åk. 9 som är behöriga till 
90 95 95 

yrkesprogram, kommunala skolor, andel(%) 

(N15433 - Flickor) Elever i åk. 9 som är behöriga till 
naturvetenskaps- och teknikprogrammen, kommunala 90 95 95 
skolor, andel(%) 

(N15433 - Pojkar) Elever i åk. 9 som är behöriga till 
naturvetenskaps- och teknikprogrammcn, kommunala 90 95 95 
skolor, andel (%) 

(N17529) Andel elever som uppnått grundläggande 
behörighet till universitet och högskola inom 4 år, 60 65 65 
yrkesprogram kommunala skolor-(%) 
Andel elever som uppnått grundläggande behörighet till 
universitet och högskola inom 4 år, högskoleförberedande 95 95 95 
program, kommunala skolor(%) 

(Ä .. ) Andel personer som anser att deras situation har 
förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i 75 75 75 
kommunen (13 år och uppåt) (%) 

(U33461) Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter 
85 90 90 

avslutad utredning eller insats, andel 

Medskapande medarbare 
(N00206) Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel 

80 81 82 
4.3 Kommunen erbjuder heltidsanställning (%) 

vid nyrekrytering inom kommunals 
(Ä ... ) Andel annonser av tillsvidareanställningar inom avtalsområde JOO 100 100 
kommunals avtalsområde som erbjuder heltid. 

4.4 Nya angreppssätt för att möta 
kompetensbehovet med fokus på (A ... ) Personalomsättning- Skol- och barnomsorgsarbete 8 7 7 
utbildningsområdet. 
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Nämnden för omsorg och stöds mål 

Utvecklingsmål Nyckeltal 
Målvärde Målvärde Målvärde 

2019 2020 2021 

Medborgarfokus 

(Ä ... ) Antal e-tjänster - - -

1.8 Ängelholm har god service och utvecklar fler 
(U00413) Medborgare som tar kontakt med 
kommunen via telefon och får ett direkt svar på en 85 85 85 

användarvänliga digitala ~änster. enkel fråga, andel 

(U28518) Brukarbedömning gruppbostad LSS-
75 80 85 

inflytande, andel(%) 

(U21505) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg 
90% 90% 90% 

- trygghet, andel (%) 

1.9 Samhällsmiljön och verksamheterna ska (U23521) Brukarbedömning särskilt boende 
90% 90% 90% utvecklas så att medborgamas trygghet ökar. äldreomsorg - trygghet, andel (%) 

(U28522) Brukarbedömning gruppbostad LSS - 85% 87% 90% 
trygg med personal, andel (%) 

Effektiva verksamheter 

(Ä ... ) Besparing till följd av digitaliseringssatsningar, - - -
2.6 Utveckla an vändarvänliga digitala lösningar som 

utifrån framtagande av mall 

bidrar till snabbare processer och resurseffektivitet (Ä ... ) Digitaliserad tidsredovisning till 
Försäkringskassan gällande assistansersättning 25 000 kr 150 000 kr 150 000 kr 
(kostnad i kr) 

Samhällsutveckling 

3.4 Verksamheterna ska ge alla inom målgruppen 
(Ä ... ) Antal deltagare i daglig verksamhet-LSS som 

stöd att höja sin potential utifrån egna 3 4 4 
förutsättningar. 

fått arbete på den eegjulära arbetsmarknaden 

Medskapande medarbetare 

(N00206) Heltidsanställda månadsavlönade, - - -
4.5 Kommunen erbjuder heltidsanställning vid 

kommun, andel (%) 

nyrekrytering inom kommunals avtalsomcåde. (A ... ) Andel annonser av tillsvidareanställningar 
inom kommunals avtalsområde som erbjuder 100 100 100 
heltid. 

4.6 Vidareutveckla arbetsgivarvarumärket för att 
stäcka kommunens möjligheter att rekrytera och (N00090) Kommunens totala sjukfrånvaro, andel 7,0% 6,5% 6,5% 
behålla medarbetare. 
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Samhällsbyggnadsnämndens mål 

Utvecklingsmål Nyckeltal 
Målvärde Målvärde Målvärde 

2019 2020 2021 

Medborgarfokus 
1.10 Angelholm har god service och utvecklar fler 

(Ä ... ) Antal e-tjänster an vändarvänliga digitala tjänster. so 75 100 

1.11 Samhällsmiljön och verksamheterna ska 
(U00405) Nöjd Region-Index- Trygghet 60 61 62 

utvecklas så att medborgarnas trygghet ökar. 

1.12 Det är lätt för medborgare och företag att 
(U07447) Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt)- Bygglov 

lämna in handlingar och få tydliga svar och 
totalt, NKI 

65 68 70 
rättssäkra beslut inom förutsägbar och rimlig tid. 

Effektiva verksamheter 

2.7 Samhällsbyggnadsnämnden fattar tydliga och (Ä8005) Andel överprövade beslut utan formella 
100 100 100 

rättssäkra beslut. fel,% 

(U07513) flöretagsklimat en!. ÖJ (Insikt)-
72 73 74 

2.8 Samhällsbyggnadsnämnden utvecklar Effektivitet, NKJ 

användarvänliga digitala lösningar som bidrar till (Ä ... ) Andel områden inom SKLs utvärdering om 
snabbare processer och resurseffektivitet digital service för företagare ( eBiornlådan) som so 75 100 

bedöms vara helt uppfyllt, % 

Samhällsutveckling 

(Ä ... ) Befolkningsförändring (%) 1% 1% 1% 

(U07406) Nöjd Region-Index- Bostäder (SCB) 57 58 59 

(Ä8001) fl ramtagande av bostäder i antagna 
200 200 200 3.5 Kommunens befolkning ska öka med minst 1 detaljplaner, antal bostäder 

%. 
(N07906) Färdigställda bostäder i flerfamiljshus 
under året, antal/1000 inv. (SCB) 

1,5 2 2 

(N07905) Pärdigställda bostäder i småhus under 
1,5 2 2 

året, antal/1000 inv. (SCB) 

3.6 Samhällsbyggnadsnämnden medverkar i tidigt 
(A8006) Andel bygglov som beviljas inom 10 

skede i samhällsbyggnadsprocessen så att 98 % 98% 98% 
kommunen utvecklas hållbart. 

veckor,% 

Medskapande medarbetare 

4.7 Kommunen erbjuder heltidsanställning vid (Ä ... ) Andel nyanställda som erbjuclits 
100 % 100% 100% 

nyrekrytering inom kommunals avtalsområde. heltidsanställning 
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Nämnden för Kultur, idrott och fritid mål 

Utvecklingsmål Nyckeltal 
Målvärde Målvärde Målvärde 

2019 2020 2021 

Medborgarfokus 

1.13 Ängelholm har god service och utvecklar fler 
(Ä ... ) Antal e-tjänster so 75 100 

an vändarvänliga digitala tjänster. 

1.14 Kommunen ska i samarbete med andra aktörer 
(Ä ... ) Antal praktikplatser som erbjudits i 

erbjuda praktikplatser till medborgare som står 100 100 100 
utanför arbetsmarknaden. 

kommunens regi under året 

Effektiva verksamheter 

2. 9 Utveckla an vändarvänliga digitala lösningar som (Ä ... ) Besparing till följd av digitaliseringssatsningar, 
bidrar till snabbare processer och resurseffektivitet utifrån framtagande av mall 

Samhällsutveckling 

Medskapande medarbetare 
(A. .. ) Andel nyanställda som erbjudits 

100 % 100% 100% 
4.8 Kommunen erbjuder heltidsanställning vid heltidsanställning 

nyrekrytering inom kommunals avtalsområde. (eget) andel annonser av tillsvidareanställningar 
100% 100% 100% 

som erbjuder heltid. 
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Miljö- och tillståndsnämndens mål 
Målvärde Målvärde Målvärde 

Utvecklingsmål Nyckeltal 
2019 2020 2021 

Medborgarfokus 
(U07449) Företagsklimat en!. ÖJ (Insikt) - Miljö-

65 68 70 
och hälsoskydd totalt, NK! 

1.15 Det är lätt för medborgare och företag att 
(U07455) Företagsklimat en!. ÖJ (Insikt) -

75 75 75 lämna in handlingar och ra tydliga svar och 
Livsmedel totalt, NK! 

rättssäkra beslut inom förutsägbar och rimlig tid. 
(U07450) Företagsklimat en!. ÖJ (Insikt)-

75 75 75 
Serveringstillstånd Totalt, NK! 

Effektiva verksamheter 
(U07512) Företagsklimat en!. ÖJ (Insikt) -

71 72 73 
2.1 O Miljö- och tillståndsnämnden fattar tydliga och Rättssäkerhet, NK! 

rättssäkra beslut. (A8005) Andel överprövade beslut utan formella 
100 100 100 

fel,% 

(A ... ) Andel områden inom SKLs utvärdering om 
so 75 100 2.11 Miljö- och tillståndsnämnden utvecklar digital service för företagare ( eBlomlådan) som 

användarvänliga digitala lösningar som bidrar till bedöms vara helt uppfyllt, % 

snabbare processer och resurseffektivitet (U07513) Företagsklimat en!. ÖJ (Insikt)-
72 73 74 

Effektivitet, NK! 

Samhällsutveckling 

Medskapande medarbetare 
(A ... ) Andel nyanställda som erbjudits 

100% 100% 100% 
4.9 Kommunen erbjuder heltidsanställning vid heltidsanställning 

nyrekrytering inom kommunals avtalsområde. (N00206) Heltidsanställda månadsavlönade, 
100% 100% 100% 

kommun, andel(%) 
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Överförmyndarnämndens mål 

Utvecklingsmål Nyckeltal 
Målvärde Målvärde Målvärde 

2019 2020 2021 
Medborgarfokus 

1.16 Arbeta för kompetenta och nöjda (Ä ... ) Andel granskade och godkända arvoden 
95 100 100 

ställföreträdare som vill behålla sina uppdrag. gjorda per den 31 maj,% 

Effektiva verksamheter 

2.12 Utveckla användarvänliga digitala lösningar (Ä ... ) Andel ärenden på delegation som beslutas 
100 100 100 

som bidrar till snabbare processer och inom 30 dagar, % 

resurseffektivitet. (Ä ... ) E-tjänster, antal- Överförmyndarnämnden l 2 2 

Sanibällsutveckling 

Medskapande medarbetare 



Bilaga 4, Sammanställning driftbudgetramar 2019-2021 (tkr) 
Tidigare organiation till och med 2018 

skattefinansierad verksamhet 
Budget Budget Plan Plan 

2018 2019 2020 2021 

Kommunfullmäktige -6185 -31 079 -79 827 -161 023 

Kommunstyrelse 

Kommunstyrelsen, egen verksamhet -10 488 -34 308 -68 537 -104 352 

Lärande och familj -52 530 -52 824 -52 819 -52 819 

Hälsa -549 145 -565 398 -565 971 -563 771 

Samhälle -205 049 -206 349 -207 497 -207 497 

Kommunledning -39 786 -37 852 -35 930 -31 510 

Servicestöd -74 607 -73 329 -72 767 -72 767 

Kommunövergripande/finansiering 2 223 071 2 334 016 2 418 329 2 523 996 

Summa Kommunstyrelse 1 291 466 1 363 956 1 414 808 1 491 280 

Myndighetsnämnd -15 026 -15 199 -15196 -15 196 

Välfärdsnämnd -1 249 417 -1 288 425 -1 288 894 -1 288 894 

Valnämnd -549 -449 o o 

Överförmyndarnämnd -4 655 -4166 -4166 -4166 

Summa driftbudget/plan 15 634 24638 26 725 22 001 

Avgiftsfinansierad verksamhet 
Budget Budget Plan Plan 

2018 2019 2020 2021 

Kommunstyrelse 

Samhälle, vatten och avlopp -4 400 -2 975 -9 000 -11 000 



Bilaga 5, Sammanställning investeringsbudgetramar 2019-2021 (tkr) 
Tidigare organiation till och med 2018 

skattefinansierad verksamhet Budget Budget Plan 

2018 2019 2020 
Kommunstyrelse 
Kommunstyrelsen, egen verksamhet 
Kommunledning 
Servicestöd 15 642 6400 4 700 
Kommunövergripande/finansiering 
Lärande och familj 966 350 350 
Hälsa 6 735 2492 2 100 
Samhälle 78409 81 080 81 520 

Summa Kommunstyrelse 101 752 90 322 88 670 

Välfärdsnämnd 14 275 16 050 20550 

Myndighetsnämnd 1170 150 150 

Summa skattefinansierad verksamhet 117197 106 522 109 370 

Avgiftsfinansierad verksamhet Budget Budget Plan 

2 018 2 019 2020 
Kommunstyrelse 
Samhälle, vatten och avlopp 133 368 121 000 86 800 

Summa Ängelholms kommun 250 565 227 522 196 170 

Plan 

2021 

5 000 

350 
2100 

76 400 

83 850 

16 000 

150 

100 000 

Plan 

2 021 

75 000 

175 000 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-25

Kommunfullmäktige

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 41                  Dnr   KS 2019/143

Entledigande samt val av ny ledamot och ersättare efter Birgitta 
Markevärn (SD) i nämnden för kultur, idrott och fritid

Ärendebeskrivning
Birgitta Markevärn (SD) har den 27 februari 2019 inkommit med en avsägelse gällande 
uppdrag som ledamot i nämnden för kultur, idrott och fritid.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Birgitta Markevärn (SD), daterad den 27 februari 2019.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga Birgitta Markevärn (SD) från uppdrag som ledamot i nämnden för kultur, idrott 
och fritid, 

att till ny ledamot i nämnden för kultur, idrott och fritid utse Mats Sahlin (SD), samt

att till ny ersättare i nämnden för kultur, idrott och fritid utse Rose-Marie Broman (SD).

_____

Beslutet expedieras till:
Birgitta Markevärn (SD)
Mats Sahlin (SD)
Rose-Marie Broman (SD)
Nämnden för kultur, idrott och fritid
HR Servicecenter
Registrator (FMS)
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