Regional avfallsplan 2020–2024

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

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

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

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

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

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

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

Ställa krav på avfallsfrågan i rutiner
för upphandlingsfunktioner i form av
riktlinjer för upphandling (A, E)
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Målområde 2:
Från avfall
till resurs
Åtgärd
A. Bjuvs kommun arbetar för en ändamålsenlig sortering och för att öka
källsorteringen på offentliga platser.
B. Bjuvs kommun arbetar för en ändamålsenlig sortering och för att öka
källsorteringen i kommunala verksamheter.
C. Uppmuntra och påverka verksamheter
(t ex restauranger, butiker) att arbeta för
att öka utsorteringen av matavfall, fett,
förpackningar och tidningar.
D. Vid stora evenemang använda NSR:s
evenemangskitt med full sortering för
offentlig plats.

Effektmål

Aktivitet

2020

Ansvar

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

Samhällsbyggnadsfö
rvaltningen
Teknisk drift

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

Övergripande
ansvar:
Kommunstyrelsens
förvaltning –
Planeringsavdelning
en
Bjuvs
kommun,
I samarbete
medNSR
samhällsbyggnadsfö
rvaltningen fastighet
Genomförande:
Övriga
förvaltningar
NSR, Söderåsens
miljöförbund

Projekt vården

Kartlägga verksamhetsavfall

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2:2:3 Regionen ska verka för att verksamheternas farliga avfall sorteras ut och omhändertas på bästa sätt.
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Kultur- och
fritidsförvaltningen

Effekt

-1,0 kg/inv. och
år
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Målområde 3:
Förebygga och
begränsa nedskräpning
Åtgärd
A. Mäta nedskräpningen genom NSR:s
kundundersökning, för att kunna följa
utvecklingen, utforma åtgärder och
utvärdera insatser.
B. Bjuvs kommun arbetar för att förebygga och minska nedskräpningen på
offentliga platser.
C. Uppmuntra och påverka kommunens
invånare att minska nedskräpningen på
offentliga platser.
D. Bjuvs kommun ska årligen delta i
nätverket för nedskräpning med syfte
att samordna nedskräpningsåtgärder.

Aktivitet

2020

Ansvar

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

Samhällsbyggnadsfö
rvaltningen
Teknisk drift, NSR

Inventera sopkärl på offentliga
platser.

Samhällsbyggnadsfö
rvaltningen
Teknisk drift

Belysa Håll Sverige Rent-kampanjer

Samhällsbyggnadsfö
rvaltningen
Teknisk drift

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

Samhällsbyggnadsfö
rvaltningen
Teknisk drift

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

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

5

Effekt
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Målområde 4:
Människa och
miljö i fokus
Åtgärd
A. Bjuvs kommun deltar kontinuerligt på
möten kring schaktmassor i regionen.

Aktivitet

2020

Bjuvs kommun deltar kontinuerligt
på möten kring schaktmassor i
regionen

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

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

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

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

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

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

Effekt

Bilaga 2B.
Åtgärdsplan
Båstads kommun

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

Aktivitet

2020

Som en självklar del i den
återkommande tillsyn som
miljöavdelningen utför. Samla in
uppgifter från verksamheter som
behöver stöd/uppmuntran och
vidareförmedla till NSR.
Aktivt arbete vid val av inköp av
produkter/utrustning/material i
samtliga verksamheter.

Ansvar

Effekt

Miljöavdelningen,
kommunikation,
NSR

Miljöavdelningen
Teknik och service,
vård, skola

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

Projekt vården

-0,3 kg/inv. och
år (matavfallet)
-0,6 kg/inv. och
år (plasten)

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

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

Fortsatt arbete med BiBi.

Teknik och service kontorsservice

Fortsatt arbete i projekt om att
minska matsvinnet i skolor och
förskolor.

Miljöavdelningen,
NSR

Utbilda tjänstemän och politiker om
avfallshantering genom studiebesök
på NSR.

kommunledningskontoret

Båstads kommun deltar årligen i
nätverk arrangerade av NSR.

Båstad kommun,
NSR

Båstads kommun ska fortsätta sitt
arbetet med programmet Hantera.

Teknik och service

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

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

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

1:1:2 Matsvinnet i regionen ska minska

1:2:1 Regionen ska verka för att mängden

med 50 procent per invånare till 2024
jämfört med 2017.

avfall från verksamheter ska minska.

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

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

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

Aktivitet

2020

Källsortering med flerspråkiga
skyltar ska finnas tillgänglit på
stränderna och offentliga platser.
Arbetet med utökning av
källsorteringskärl kommer ske
kontinuerligt.
Arbetet med ändamålsenlig sortering
och källsortering inom kommunala
verksamheter sker kontinuerligt.

Ansvar
Teknik och service

Miljöavdelningen,
teknik och service,
vård, skola

Projekt vården

Kartlägga verksamhetsavfall

Miljöavdelningen,
kommunikation,
NSR

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

Båstads kommun ska medhjälp av
NSR utvald checklista kontrollera
verksamheters utsortering av avfall.

Miljöavdelningen

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

Båstads kommun ska använda sig av
festivalkit alternativt liknande
system.

Samhällsbyggnad

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

Effektmål
2:1:1 Mängden restavfall per invånare ska

2:1:6 100 procent av externslammet som samlas

minska med 42 procent till 2024 jämfört med
2017.

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

2:1:2 Återvinningsgraden av insamlat mat

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

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

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

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

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

2:1:4 Mängden textilier i restavfallet ska

rat avfall från verksamheterna ska öka till 2024.

minska med 40 procent till 2024 jämfört med
2018.

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

2:1:5 Mängden ej sorterbart på återvin-

nas farliga avfall sorteras ut och omhändertas på
bästa sätt.

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

Effektmål

Aktivitet

2020

Ansvar

Mäta nedskräpning genom antalet
ärenden som inkommit.

Teknik och service
Miljöavdelningen

Tillhandahåller med sopkärl på
offentliga platser.

Teknik och service

Tillhandahåller med sopkärl på
offentliga platser.

Teknik och service

Båstads kommun anmäler sig till Håll Sverige Rent kampanjer årligen.

Teknik och service

Båstads kommun ska årligen delta
eller förmedla uppgifter med syfte att
samordna nedskräpningsåtgärder.

Teknik och service

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

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

Aktivitet

2020

Ansvar

Kommunicera genom kommunens
befintliga hemsidan och sociala
medier till invånarna.

Miljöavdelningen
Kommunikationsavdelningen

Båstads kommun deltar kontinuerligt
på möten kring schaktmassor i
regionen.

Miljöavdelningen

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

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

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

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

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

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

Bilaga 2D.
Åtgärdsplan
Höganäs kommun

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

Aktivitet

2020

Informationskampanj till villaägare,
(sorteringsguide)

Teknik och
fastighetsförvaltning
en, NSR

Projekt vården

Teknik och
fastighetsförvaltning
en

Kartlägga verksamhetsavfall

Bygg och
miljönämnden, NSR

Höganäs kommun ska årligen delta
på nätverksträffar som NSR
sammankallar.

Teknik och
fastighetsförvaltning
en

Lägga till i sorteringsguide olika
återbruk

Teknik och
fastighetsförvaltning
en

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

Ansvar

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

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

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

1:1:2 Matsvinnet i regionen ska minska

1:2:1 Regionen ska verka för att mängden

med 50 procent per invånare till 2024
jämfört med 2017.

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

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

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

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

-0,4 kg/inv. och
år
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Målområde 2:
Från avfall
till resurs
Åtgärd

Aktivitet

2020

Ansvar

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

Sorteringsguide + sms-påminnelse

Teknik och
fastighetsförvaltning
en, NSR

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

Projekt vården

Teknik och
fastighetsförvaltning
en

Kartlägga verksamhetsavfall

Bygg- och
miljönämnden

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

Kommer använda evenemangskit

Teknik och
fastighetsförvaltning
en

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

Införa sms-respons

Teknik och
fastighetsförvaltning
en

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

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

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

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

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

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

restavfallet ska vara 0 procent 2024.

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

2:1:4 Mängden textilier i restavfallet ska

2:2:2 Regionen ska verka för att andelen

2:1:3 Mängden farligt avfall och elavfall i

minska med 40 procent till 2024 jämfört med
2018.

utsorterat avfall från verksamheterna ska öka till
2024.

2:1:5 Mängden ej sorterbart på återvin-

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

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

nas farliga avfall sorteras ut och omhändertas på
bästa sätt.
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Effekt

-0,4 kg/inv. och
år
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Målområde 3:
Förebygga och
begränsa nedskräpning
Åtgärd
A. Mäta nedskräpningen genom antal
nedskräpningsärenden, för att kunna följa
utvecklingen, utforma åtgärder och utvärdera insatser.
B. Höganäs kommun arbetar för att förebygga och minska nedskräpningen på offentliga
platser.
C. Uppmuntra och påverka kommunens invånare att minska nedskräpningen på offentliga
platser.

Aktivitet

2020

Ansvar

Personal som går och städare varje
dag året om för en renare miljö

Samhällsbyggnads-f
örvaltningen

Höganäs kommun ska delta i
nätverket för nedskräpning med
syfte att samordna
nedskräpningsåtgärder.

Samhällsbyggnads-f
örvaltningen

Mäta nedskräpning genom antalet
ärenden som inkommit.

Samhällsbyggnads-f
örvaltningen

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

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

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

Aktivitet

2020

Höganäs kommun deltar
kontinuerligt på möten kring
schaktmassor i regionen.

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

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

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

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

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

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

Effekt
Samordning och
samsyn kring
massor.

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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Målområde 1:
Förebygga
resursslöseri
Åtgärd
A. Uppmuntra och påverka invånarna att
förebygga avfall och öka återanvändningen.
B. Åstorps kommun arbetar för att förebygga
avfall i de kommunala verksamheterna.
C. Åstorps kommun arbetar för att öka
återanvändningen i de kommunala verksamheterna.
D. Åstorps kommun arbetar för att minska
matsvinnet i de kommunala verksamheterna.
E. Uppmuntra och påverka verksamheter (t
ex restauranger, butiker)
att arbeta för att minimera matsvinn.

Aktivitet

2020

Effekt

Använda kommunens digitala kanaler
till att informera om vinsterna med
cirkulär ekonomi

Miljökontoret, NSR

Minskad mängd
avfall och mer
cirkulär
ekonomi

Projekt vården

Tekniska kontoret

Kommunen är med i projektet
SmartMat Hbg som drivs inom
Familjen Helsingborg

Centralköket, NSR

Kartlägga verksamhetsavfall

Miljökontoret,
Tekniska kontoret

Deltar på möten kring tematräffar

Miljökontoret,
Tekniska kontoret

Avfallsminsknin
g och minskad
kostnad för
hantering
-0,3 kg/inv. och
år
Ökad
medvetenhet
om cirkulära
flöden
-0,3 kg/inv. och
år
Avfallsminsknin
g och
kostnadsbespar
ing
-0,1 kg/inv. och
år
Ökad
samverkan och
kunskapsutbyte

Förslag finns på att Bygg- och
miljönämnden gör studiebesök redan
2019

Miljökontoret,
Tekniska kontoret

F. Åstorps kommun arbetar för att fasa ut
produkter tillverkade av fossilbaserade plaster från kommunala verksamheter.
G. Åstorps kommun ska årligen delta nätverksträffar som NSR sammankallar.

Ansvar

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

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

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

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

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

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

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

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

Målområde 2:
Från avfall
till resurs
Åtgärd
A. Uppmuntra och påverka kommunens
invånare att öka källsorteringen av matavfall,
förpackningar och tidningar.
B. Åstorps kommun arbetar för en ändamålsenlig sortering och för att öka källsorteringen på offentliga platser.
C. Åstorps kommun arbetar för en ändamålsenlig sortering och för att öka källsorteringen i kommunala verksamheter.

Aktivitet

2020

Ansvar

Allmän information genom
kommunens digitala kanaler om
källsortering, genom tillsynen för att
säkerställa att tillräckliga
förutsättningar för sortering finns i
flerfamiljshus
Kartlägga verksamhetsavfall

Miljökontoret, NSR

Minskad mängd
avfall och ökad
medvetenhet
om cirkulär
ekonomi

Miljökontoret, NSR

Se ovan, ökad
medvetenhet
om kretslopp
och cirkulära
flöden

Lämna förslaget till arrangörerna av
Torparedagarna

Tekniska kontoret

Se ovan, ökad
medvetenhet
om kretslopp
och cirkulära
flöden

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

Effektmål
2:1:1 Mängden restavfall per invånare ska

2:1:6 100 procent av externslammet som

minska med 42 procent till 2024 jämfört med
2017.

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

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

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

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

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

Effekt

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

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

2:2:3 Regionen ska verka för att verksamheternas farliga avfall sorteras ut och omhändertas på bästa sätt.
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Målområde 3:
Förebygga och
begränsa nedskräpning
Åtgärd
A. Mäta nedskräpningen genom antal
nedskräpningsärenden, för att kunna följa
utvecklingen, utforma åtgärder och utvärdera insatser.
B. Åstorps kommun arbetar för att förebygga
och minska nedskräpningen på offentliga
platser.
C. Uppmuntra och påverka kommunens invånare att minska nedskräpningen på offentliga
platser.

Aktivitet

2020

Ansvar

Fortsätta att mäta antalet
dumpningar inom kommunen. Dialog
med berörda markägare om
förebyggande arbete

Miljökontoret

Deltar i Håll Sverige rents kampanj Vi
håller rent! genom en skäp
plockar-vecka och då uppmana både
privatpersoner och företag att vara
med.

Miljökontoret, NSR

Deltar på möten

Miljökontoret

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

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

3:2 Nedskräpning i regionen ska förebyggas
genom att öka medvetenheten hos kommuninvånarna.
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Effekt
Statistiskt
underlag för att
förebyggande
arbeta mot
nedskräpning
och dumpningar
Förebygga
nedskräpningsp
roblematiken,
ökad
medvetenhet
om dess
Ökad
kunskap,
konsekvenser,
erfarenhetsutb
minskade
yte
hanteringskosta
nder för
kommunen
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Målområde 4:
Människa och
miljö i fokus
Åtgärd
A. Åstorps kommun deltar kontinuerligt på
möten kring schaktmassor i regionen.

Aktivitet

2020

Deltar på möten

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

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

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

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

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

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

Effekt
Ökad
samverkan i
regionen,
kunskaps- och
erfarenhetsutb
yte

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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Målområde 1:
Förebygga
resursslöseri
Åtgärd
A. Uppmuntra och påverka invånarna att
förebygga avfall och öka återanvändningen.

Aktivitet

2020

Ansvar

NSR driver kampanj? Ljusfesten
miljömärks och återvinning
uppmuntras.

Enheten för natur
och ekologisk
hållbarhet, NSR

C. Ängelholms kommun arbetar för att öka
återanvändningen i de kommunala verksamheterna, genom att utreda möjligheten till ett
internt återbrukscentrum.

Måltidsservice fortsätter att minska
matsvinn.

Samhälle
(måltidsservice),
NSR

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

Projekt vården

Hälsa, Lärande och
familj, servicestöd
och kommunikation
(IT)

Kartlägga verksamhetsavfall

Miljöenheten, NSR

Sker kontinuerligt i utvalda
upphandlingar.

Enheten för natur
och ekologisk
hållbarhet,
upphandlingsenhete
n

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

E. Uppmuntra och påverka verksamheter (t
ex restauranger, butiker)att arbeta för att
minimera matsvinn.
F. Ängelholms kommun arbetar för att fasa
ut produkter tillverkade av fossilbaserade
plaster från kommunala verksamheter genom
upphandlingar.
G. Ängelholms kommun ska årligen delta på
nätverksträffar som NSR sammankallar.
H. Ängelholms kommun arbetar kontinuerligt med den interna avfallsgruppen som
startades 2018.
I. Ängelholms kommun ska med hjälp av upphandling fasa ut onödiga förpackningar.
J. Öka medvetenheten för återbruk för kommunens invånare genom att marknadsföra
återvinningscentralens återbruksmöjligheter
samt andra kommunala initiativ.

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

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

1:1:2 Matsvinnet i regionen ska minska

1:2:1 Regionen ska verka för att mängden

med 50 procent per invånare till 2024
jämfört med 2017.

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

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

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

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

-0,5 kg/inv. och
år
-0,7 kg/inv. och
år
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Målområde 2:
Från avfall
till resurs
Åtgärd
A. Uppmuntra och påverka kommunens
invånare att öka källsorteringen av matavfall,
förpackningar och tidningar.
B. Ängelholms kommun arbetar för en ändamålsenlig sortering och för att öka källsorteringen på offentliga platser.
C. Ängelholms kommun arbetar för en ändamålsenlig sortering och för att öka källsorteringen i kommunala verksamheter.
D. Uppmuntra och påverka verksamheter (t
ex restauranger, butiker) att arbeta för att
öka utsorteringen av matavfall, fett, förpackningar och tidningar.
E. Ängelholms kommun ska årligen kontrollera verksamheternas utsortering av avfall
enligt checklista utvecklad av NSR vid tillsyn.
F. Vid stora evenemang använda NSR:s evenemangskitt med full sortering för offentlig
plats.
G. Ängelholms kommun deltar tillsammans
med NSR i arbetet med att se över miljö- och
användarvänlig avfallsbärare för matavfall.

Aktivitet

2020

Ansvar

Vi förmedlar ny sorteringsguide till
invånarna i samband med t.ex.
fakturering av fastighetsnära
hushållsavfall. Frågan lyfts vid tillsyn
och vid evenemang som Ljusfesten.

Miljöenheten, NSR

Sker kontinuerligt. Återvinningskärl
med flera fraktioner sätts ut vid
behov. Fler ställningar med
hundlatrinpåsar och tillhörande
tunnor kommer att placeras ut.

Stadsmiljö

Projekt vården

Servicestöd,
ekonomi och kvalitet

NSR och miljöenheten informerar vid
matmarknaden i Ängelholm om
utsortering av matavfall.

Enheten för natur
och ekologisk
hållbarhet, NSR

Kartlägga verksamhetsavfall

Miljöenheten

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

Stadsmiljö

Arbeta för att utforma
kretsloppsbaserade lösningar för
slam från enskilda avlopp

Ängelholms
Reningsverk, NSR

Studiebesök anordnas.

Enheten för natur
och ekologisk
hållbarhet, NSR

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

Effektmål

2:1:1 Mängden restavfall per invånare ska

2:1:6 100 procent av externslammet som

minska med 42 procent till 2024 jämfört med
2017.

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

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

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

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

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

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

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

2:2:3 Regionen ska verka för att verksamheternas farliga avfall sorteras ut och omhändertas på bästa sätt.
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Effekt

-0,5 kg/inv. och
år
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Målområde 3:
Förebygga och
begränsa nedskräpning
Åtgärd
A. Mäta nedskräpningen genom antal
ärenden om nedskräpning för att kunna följa
utvecklingen, utforma åtgärder och utvärdera insatser.
B. Ängelholms kommun arbetar för att
förebygga och minska nedskräpningen på
offentliga platser.
C. Uppmuntra och påverka kommunens invånare att minska nedskräpningen på offentliga
platser.
D. Ängelholms kommun ska årligen delta i
nätverket för nedskräpning med syfte att
samordna nedskräpningsåtgärder.
E. Ängelholms kommun samordnar skräpplockarkampanj.

Effektmål

Aktivitet

2020

Ansvar

Nedskräpning mäts genom
ärendesystem, skräpplockardagar
m.m.

Stadsmiljö

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

Stadsmiljö

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

Enheten för natur
och ekologisk
hållbarhet

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

Stadsmiljö

Ängelholms kommun samordnar
skräpplockarkampanj.

Stadsmiljö
Miljöenheten

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

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

Aktivitet

2020

Ansvar

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

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

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

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

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

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

4:2 Den årliga avfallskostnaden per invånare
ska minska enligt ägardirektivets mål (450
kronor per invånare till 2020).
4:3 Nöjd Kund Index (NKI) för regionen
ska öka enligt ägardirektivets mål (4,4/5
till 2020).
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Bilaga 2G.
Åtgärdsplan
NSR
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024 // BILAGA 2G // NSR

Målområde 1:
Förebygga
resursslöseri
Åtgärd
A. Uppmuntra och påverka invånarna att
förebygga avfall och öka återanvändningen
tillsammans med kommunerna.
B. Uppmuntra och påverka verksamheter
och kommunala förvaltningar tillsammans
med kommunerna att arbeta för att minimera
matsvinn.
C. Kontinuerligt Miljönärmärka verksamheter som uppfyller kraven.
D. Årligen sammankalla kommunerna till
tematräffar/nätverksträffar med fokus på
avfallsförebyggande.
E. Delta som ett stöd i projekt som pågår runt
om i regionen för att minska avfallsmängderna.

Aktivitet

2020

Ansvar

Arbeta med att minska matsvinn i
regionen genom Kök som räddar käk,
Resterkocken och Smartmathbg

Kommunal
renhållning

Projekt Vårdboende

Kommunal
renhållning

Sammankalla till tematräffar med
fokus på avfallsförebyggande

Kommunal
renhålning

Återbruk 2.0 (Angelika)

Projektenheten

F. Aktivt omvärldsbevaka för att fånga upp
andra aktörer och projekt i regionen.
G. Kartlägga nya flöden i återbrukskedjan för
att sätta in insatser mot ett ökat återbruk.
H. Vara ambassadörer genom att utbilda all
personal på NSR om vikten av förebyggande, så
att vi kan leva som vi lär.
I. Öka möjligheterna för invånarna att lämna
textilier till återanvändning .
J. Arbetar för att fasa ut produkter tillverkade av fossilbaserade plaster från den
egna verksamheten och uppmuntra andra
verksamheter att göra likadant.

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

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

1:1:2 Matsvinnet i regionen ska minska

1:2:1 Regionen ska verka för att mängden

med 50 procent per invånare till 2024
jämfört med 2017.

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

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

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

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

28

Effekt

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

Målområde 2:
Från avfall
till resurs
Åtgärd

Aktivitet

2020

A. Uppmuntra och påverka verksamheter tillsammans med kommunerna att arbeta för att
öka utsorteringen av matavfall, fett, förpackningar, tidningar, farligt avfall och elavfall.

Öka utsorteringen av matavfall samt
renheten med information och
stickprovsundersökningar

B. Uppmuntra och påverka kommunernas
invånare att öka källsorteringen av matavfall,
förpackningar, tidningar, farligt avfall och
elavfall.

Utreda möjligheten till fastighetsnära
insamling av textilier och matolja

C. Samverka med Villaägarna samt Hyresgästföreningen för ändamålsenlig och
meningsfull källsortering för villor och flerfamiljsfastigheter.
D. Se över insamling av material och aktörer
för återvinning för att undersöka om en
bättre återvinningsgrad är möjlig.
E. Öka kunskapen internt om hantering av
externslam för att säkra upp en hållbar hantering i framtiden.
F. Kontinuerligt undersöka tekniker som möjliggör återanvändning av förorenade massor
på plats.
G. Kartlägga materialflödena på återvinningscentralerna för bättre återvinning av material
som inte går att återanvända.
H. Arbeta aktivt med att öka mängden
schaktmassor som renas så att de kan återanvändas i anläggnings- och konstruktionsändamål.
I. Arbeta med att säkerställa och bibehålla
renheten på det matavfall som NSR hanterar

Ansvar

Införa töm säcken på alla
återvinningscentraler för att öka
utsorteringen av material

Projekt Vårdboende

Delta i arbetet med att ta fram
framtidens bärare av matavfall

Utveckling, avsättning och sortering
av schaktmassor (Maria)

Hitta nya flöden och
återbruksaktörer för fraktionen övrig
plast (den plast som saknar
producentansvar) från
återvinningscentralerna

J. Öka möjligheterna för invånarna att lämna
textilier till återvinning

Effektmål
2:1:1 Mängden restavfall per invånare ska

2:1:6 100 procent av externslammet som

minska med 42 procent till 2024 jämfört med
2017.

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

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

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

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

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

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

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

2:2:3 Regionen ska verka för att verksamheternas farliga avfall sorteras ut och omhändertas på bästa sätt.
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REGIONAL AVFALLSPLAN 2020–2024 // BILAGA 2G // NSR

Målområde 3:
Förebygga och
begränsa nedskräpning
Åtgärd
A. Mäta medvetenheten kring nedskräpning
genom NSR:s kundundersökning för att
kunna följa utvecklingen, utforma åtgärder
och utvärdera insatser tillsammans med
kommunerna.
B. Årligen sammankalla kommunerna till
nätverket för nedskräpning med syfte att
samordna nedskräpningsåtgärder.

Aktivitet

2020

Via miljöverkstaden utbilda
tredjeklassare om miljö och
nedskräpning.

Sammankalla kommunerna till en
träff kring nedskräpning

Delta på Håll Sverige Rent årsträff

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

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

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

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

Effektmål

Aktivitet

Ansvar

2020

Påbörja införandet av digitala nycklar
i hela regionen.

On demand (Maria)

Framtidens hållbara
transportsystem. VPC (Maria)

Påbörja byggnation av en
biokolsanläggning på Filborna.

Bjuda in fastighetsägare för
information om avfallshanteringen.

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

Pfos (Maria)

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

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

I upphandlingarna gällande fordon
som kör inne på filborna anläggning,
mellan återvinningscentralerna och
bränsleupphandlingen sätta krav på
fossilbränslefria drivmedel.

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

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

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

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

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