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Förord 
 
Förordet skrivs efter remisstiden.  
Undertecknas av företrädare för kommunerna samt MERAB. 
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Introduktion 
 
Eslöv, Höör och Hörby kommuner har tagit fram en gemensam avfallsplan med tillhörande 
handlingsplan. Avfallsplanen har tre mål som samtliga innebär att steg tas uppför 
avfallstrappan och därmed följer prioriteringen i EU:s avfallshierarki. De bidrar också till att 
uppfylla såväl nationella miljömål som globala hållbarhetsmål. 

Syfte 
Avfallsplaneringen i Eslöv, Höör och Hörby syftar till att tydliggöra kommunernas 
gemensamma utveckling mot hållbar avfallshantering, avfallsminimering och minskad 
nedskräpning.  

Mål 
Avfallsplanen har tre mål: Minskad nedskräpning, Avfallsminimering och Hållbar 
avfallshantering. Dessa presenteras nedan. Målen är inte tidsatta och gäller tillsvidare. De 
ska dock ses över minst vart fjärde år och uppdateras vid behov. 

1. Minskad nedskräpning 
Målet innebär att nedskräpningen i kommunerna ska minska vilket förväntas bidra till ökad 
trygghet och trivsel. Minskad nedskräpning gör att mer material kan återvinnas och inte 
sprids i miljön. Målet innebär också att farliga ämnen inte ska spridas från nedlagda 
deponier. Målet innebär att steg tas uppför avfallstrappan. 

Rådighet 
Kommunen ansvarar för renhållning på allmän platsmark, badplatser och angöringspunkter 
för friluftslivet. Kommunen har ansvar för att kartlägga och hantera deponier som finns på 
kommunägd mark eller drivits i kommunal regi samt ta fram åtgärdsplaner för dessa. 
Kommunen har goda möjligheter att kommunicera kring nedskräpning.  

Effekter 
• Nöjda medborgare. 
• Färre inkomna klagomål.  
• Rent och snyggt i tätorter och naturen. 
• Mindre spridning av mikroplast och andra föroreningar. 

Nyckeltal  
• Skräpmätningsindex.  
• Antal inkomna klagomål som rör nedskräpning. 
• Andel nedlagda deponier med åtgärdsplaner.  
• Andel genomförda åtgärdsplaner för nedlagda deponier.  

 

2. Avfallsminimering 
Målet innebär att mindre avfall ska uppstå. Upphandling och inköp, återvinning och 
återbruk samt minskat matsvinn är centrala områden att arbeta med för att förhindra att 
avfall uppstår. Målet innebär att steg tas uppför avfallstrappan. 

Rådighet  
Kommunen kan ställa krav på återtag av produkter i upphandlingar. Genom rutiner för 
upphandling och hantering av livsmedel kan matsvinn minska. Kommunen kan också arbeta 
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med noggranna analyser kring produktval och användning i sina verksamheter. Kommunen 
har goda möjligheter att arbeta med beteendefrågor och kommunikation mot flera olika 
målgrupper kring inköp och konsumtion. Det finns möjligheter att driva eller uppmuntra 
verksamheter där utrustning, verktyg och liknande återbrukas och/eller lånas ut. 

Effekter 
• Minskad miljöpåverkan samt energi- och råvaruanvändning då återvinning och 

återbruk ökar. 
• Ekonomiska vinster då rätt varor köps in i rätt mängd. 
• Sociala och ekonomiska vinster med system för utlåning och återbruk. 

Nyckeltal  
• Mäta lämpliga budgetposter som speglar ökade livslängder, minskad förbrukning, 

återbruk och avfallsminimering.   
• Mängd återtag av vissa produktslag. 
• Livslängd på vissa produktslag.  

3. Hållbar avfallshantering 
Målet innebär att insamlade fraktioner ska bli fler och renare, att andelen brännbart avfall 
ska minska och att andelen återvinningsbart avfall ska öka. Målet innebär att steg tas 
uppför avfallstrappan. 

Rådighet 
Kommunerna beslutar om vilka insamlingssystem som ska användas och hur 
avfallshanteringen ska skötas. Kommunerna har själva rådighet över hur exempelvis 
källsortering ska organiseras i kommunernas verksamheter. Genom olika styrmedel kan 
kommunerna via MERAB ställa krav på enskilda abonnenter att förbättra utsorteringen i 
rätt fraktioner. Kommunerna har stora möjligheter att arbeta med kommunikation mot 
framför allt allmänheten om dessa frågor. 
 
Framöver förväntas lagstiftningen förändras vilket bland annat kommer att innebära krav 
på sortering och insamling av fler fraktioner, vilket ställer nya krav på 
avfallshanteringssystemen.  

Effekter 
• Genom renare fraktioner kan en större andel av avfallet återvinnas och farliga 

ämnen fasas ut från kretsloppen. 
• Kostnaden för förbränning minskar när andelen brännbart avfall minskar.  
• Förbättrad utsortering av matavfall ökar möjligheten till energiutvinning och 

näringsåterföring. 

Nyckeltal 
• Mängd brännbart avfall per person. 
• Total mängd insamlat brännbart avfall.  
• Kostnader för förbränning av avfall.  
• Fraktioners renhet. 
• Andel rötbart matavfall av det insamlade matavfallet.   
• Volym producerad biogas.  
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Genomförande, uppföljning och revidering av Avfallsplan för 
Eslöv, Höör och Hörby 
 
Avfallsplanens mål och syfte gäller tillsvidare medan handlingsplanens åtgärder ska 
genomföras under perioden 2023-2026.  
 
Såväl ekonomiska som personella resurser behöver i ett första steg avsättas för att 
handlingsplanens åtgärder ska kunna genomföras, men även för att vissa nyckeltal ska 
kunna tas fram. I många fall kan dock tillsatta resurser väntas medföra besparingar då 
planens syfte är just resurshushållning. Satsade medel bedöms kunna ge stor utväxling 
inom flera områden genom minskade inköp, minskade avfallsmängder, ökat återbruk, ökad 
materialåtervinning och minskad nedskräpning.  

Organisation 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar avfallsplanen och tar del av den årliga uppföljningen. Under varje 
mandatperiod ska kommunfullmäktige i respektive kommun godkänna en aktualiserad 
avfallsplan.  

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner den årliga uppföljningen av avfallsplanen.  

Samordnare 
Avfallsplanens samordnare ansvarar för att handlingsplanen följs upp årligen, vilket innebär 
kontroll av genomförandegraden av åtgärderna, sammanställning av nyckeltal samt 
rapportering till kommunstyrelsen i respektive kommun.  
 
Samordnaren är ansvarig för att leda framtagandet av förslag till en ny handlingsplan inför 
varje mandatperiod samt för att det i samband med detta görs en genomlysning och 
aktualisering av avfallsplanen och dess mål.  
 
Samordnaren är ansvarig för vissa åtgärder i planen. Ansvaret innebär att initiera och 
projektleda arbetet med åtgärderna.  

Åtgärdsansvariga 
Varje åtgärd i handlingsplanen har en eller flera aktörer som är ansvariga för dess 
genomförande. I flera fall ligger ansvaret på samordnaren för avfallsplanen, i övriga fall är 
det någon av kommunens verksamheter eller MERAB som är ansvarig. Ansvaret innebär 
planering av genomförandet samt att äska medel i ordinarie budgetprocess i de fall det 
behövs extra ekonomiska resurser för att kunna arbeta med åtgärden. Ansvaret innebär 
även att samordna genomförandet med eventuella andra aktörer, såväl inom den egna 
kommunen som med MERAB eller övriga kommuner. Ansvarig aktör ska också rapportera i 
vilken utsträckning åtgärden har genomförts i samband med den årliga uppföljningen.   
 
En resursperson med expertkompetens ansvarar för att stödja kommunerna i arbetet med 
åtgärden om att ta fram och genomföra åtgärdsplaner för nedlagda deponier. 
 
Samordnaren är ansvarig för genomförandet av vissa åtgärder i planen, se även ovan. 
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Kommunernas miljöstrateger 
Kommunernas miljöstrateger (eller motsvarande) utgör resurser i arbetet med 
avfallsplanens genomförande och uppföljning. De är ett stöd för samordnaren och bistår 
med exempelvis omvärldsbevakning samt värdering och analys i samband med uppföljning 
av åtgärder och mål. 

Kopplingar till andra dokument och styrmedel 
 
Avfallsplanen är ett lagstadgat styrdokument som tillsammans med renhållningsföreskrifter 
utgör kommunens renhållningsordning. Avfallsplanens innehåll styrs av Miljöbalken och 
Avfallsförordningen. Mål och åtgärder ska utgå ifrån de nationella miljömålen, EU:s 
avfallshierarki samt andra relevanta strategier och planer. 
 
En avfallsplan styr tillsammans med de lokala renhållningsföreskrifterna kommunernas 
verksamhet inom områdena avfallshantering, arbete för minskad nedskräpning och 
avfallsförebyggande arbete. Frågor om avfall hanteras också inom miljötillsynen och 
kommunens myndighetsutövning inom Plan- och bygglagen. Det arbetet styrs inte av 
avfallsplanen.  
 
Avfallsplan för Eslöv, Höör och Hörby bidrar tydligt till såväl globala som nationella miljö- 
och hållbarhetsmål. Den tar också avstamp i EU:s avfallshierarki och verkar för att steg tas 
upp för avfallstrappan. 

Nationella miljömål 
Det nationella miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt 
preciseringar och flera etappmål. Generationsmålet innebär att till nästa generation lämna 
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser.  
 
Avfallsplanenens mål och åtgärder utgår från de nationella miljömålen och bidrar till att 
uppfylla flera av dem. Tydligast är bidraget till följande mål: 

• Begränsad klimatpåverkan (genom att ökat återtag och cirkulering minskar behovet 
av energi i jämförelse med brytning av jungfruliga mineral) 

• Giftfri miljö (genom renare avfallsflöden och ökad cirkulering av produkter och 
material) 

• God bebyggd miljö (genom hållbar avfallshantering samt attraktiv, trygg och ren 
stad utan nedskräpning) 
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Figur 1 De 16 nationella miljömålen är en viktig grund för avfallsplanens mål och handlingsplanens åtgärder. 
Genomförandet av avfallsplanen och dess handlingsplan bidrar till att uppfylla flera av de nationella miljömålen.  

I samverkan med bland andra de skånska kommunerna har länsstyrelsen i Skåne tagit fram 
ett regionalt handlingsprogram, Tillsammans för ett hållbart Skåne, med åtgärder som ska 
bidra till att miljömålen uppfylls. De regionala åtgärder som hanterar frågor inom ramen för 
avfallsplanens avgränsning har lyfts in i avfallsplanen i de fall det har bedömts lämpligt. Det 
gäller dock inte åtgärder som innebär tillsyn enligt miljöbalken. 

Globala hållbarhetsmål 
De globala hållbarhetsmålen grundar sig i en internationell överenskommelse. Här 
integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. 
Avfallsplanens genomförande bidrar till att uppfylla flera av de globala hållbarhetsmålen i 
Agenda 2030, främst: 

• 7 Hållbar energi för alla (genom att bidra till renare avfallsfraktioner som kan 
användas för hållbar energiproduktion, framför allt renare matavfall som kan rötas 
till biogas). 

• 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (genom att förbättra 
resurseffektiviteten i såväl konsumtions- som produktionsledet). 

• 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (genom att skapa hållbara 
infrastrukturer för bland annat avfallshantering). 

• 11 Hållbara städer och samhällen (genom att minska städers miljöpåverkan). 
• 12 Hållbar konsumtion och produktion (genom hållbar förvaltning och användning 

av naturresurser, genom minskade avfallsmängder (inkl. minskat matsvinn), 
hållbara metoder för offentlig upphandling samt genom att öka allmänhetens 
kunskap om hållbara livsstilar). 

• 13 Bekämpa klimatförändringarna (genom att integrera klimatåtgärder i politik, 
strategier och planering). 
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Figur 2 Genomförandet av avfallsplanen bidrar till att uppfylla flera av de globala hållbarhetsmålen. 

EU:s avfallshierarki 
En avfallsplan ska syfta till att avfall hanteras enligt EU:s avfallshierarki. Hierarkin innebär 
kortfattat att avfall ska förebyggas. Om detta inte är möjligt ska det behandlas på de sätt 
som bäst skyddar människors hälsa och naturen, nämligen i första hand genom 
återanvändning och i andra hand återvinning.    
 
Avfallshierarkin beskrivs ofta som en trappa (Figur 3) där deponi och energiåtervinning 
(förbränning) av avfall utgör de nedersta stegen, därefter följer materialåtervinning och 
återanvändning. Det översta steget innebär förebyggande av att avfall uppstår. 
 
Avfallsplanens tre mål bidrar alla till att steg tas uppför avfallstrappan. 
 

 
Figur 3 Avfallstrappan illustrerar EU:s avfallshierarki. Förenklat innebär den att avfall i första hand ska 
förebyggas. Om det ändå uppstår avfall ska det behandlas på det sätt som bäst skyddar människors hälsa och 
naturen. 

Kopplingar till styrdokument i Eslövs kommun 
I Eslöv är avfallsplanen en av de planer som är kopplade till Miljöstrategi för.  Avfallsplanen 
kommer tillsammans med planerna Naturmiljöplan för Eslöv, Kemikalieplan för Eslöv och 
Energi- och klimatplan för Eslöv, att bidra till målen i miljöstrategin. Miljöstrategin och 
planerna kopplade till den är under framtagande.  

Kopplingar till styrdokument i Höörs kommun 
I Höörs kommun samordnas avfallsplanens mål med målen i den Miljö- och klimatstrategi 
som är under framtagande. Miljö- och klimatstrategin blir ett övergripande styrdokument 
för ett brett område medan avfallsplanens mål styr ett smalare sakområde. I Översiktsplan 
för Höörs kommun behandlas frågor som bland annat berör behovet av ny yta för 
återvinningscentral i tätorten.  
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Kopplingar till styrdokument i Hörby kommun 
I Hörby kommun är avfallsplanen kopplad till Översiktsplan 2035 som är under 
framtagande. Översiktsplanen kommer fungera som ett övergripande styrdokument och 
kommer att fånga upp avfallsfrågan utifrån avfallsplanens mål. Avfallsplanen är också 
kopplad till Naturvårdsprogram för Hörby kommun samt Energiplan för Hörby kommun 
(under framtagande).   
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Handlingsplan 2023-2026 
 
Nedan redovisas de åtgärder som anses prioriterade att genomföra under perioden 2023-
2026 för att arbetet i kommunerna och MERAB ska gå i riktning mot avfallsplanens mål.  
 
För varje åtgärd anges vilken eller vilka verksamheter som är ansvariga för genomförandet. 
För varje åtgärd anges också vilka resurser som krävs för genomförande. I samtliga fall krävs 
någon form av insats av den ansvariga verksamheten, i kommunerna och MERAB. 
Tidsåtgången för det interna arbetet redovisas inte. 

Resursbehov 
Åtgärder i nedanstående sammanställning som är markerade med asterisk (*) kräver extra 
resurser, antingen i form av samordnare, resurs inom området nedlagda deponier eller 
ekonomiska medel som äskas i budget. Behovet redovisas vid rubriken ’Extra resurser’ i 
respektive åtgärd. Resursbehovet kan variera något mellan kommunerna beroende på i 
vilken omfattning arbete redan har påbörjats eller är etablerat.  
 
Åtgärd 1.2 kräver extra resurser i form av kompetens inom området nedlagda deponier. 
Sammantaget förväntas behovet uppgå till totalt cirka 2000 timmar vilket motsvarar en 
heltidstjänst under ett år. 
 
Åtgärd 1.3, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7 och 3.1 kräver extra resurser i form av en samordnare som kan 
leda och genomföra en stor del av arbetet med åtgärderna. Samordnarresursen behövs 
också för att följa upp och sammanställa avfallsplanens nyckeltal och genomförandet av 
handlingsplanens åtgärder. Sammantaget förväntas samordnarbehovet totalt uppgå till 
cirka 8000 timmar vilket motsvarar en heltidstjänst under handlingsplanens 
genomförandeperiod 2023-2026.  
 
Åtgärd 1.1, 3.2 samt 3.8 kräver extra resurser i form av ekonomiska medel som äskas av 
respektive kommun samt MERAB inför aktuellt budgetår. Under handlingsplanens 
genomförandeperiod (2023-2026) beräknas det totala behovet av extra medel vara 
150 000-250 000 SEK per kommun och 75 000 SEK för MERAB. 
 
Åtgärd 3.1, Säkerställa nära källsortering, kräver för att genomföras fullt ut extra resurser 
åtminstone initialt. Kostnaden är helt och hållet avhängig vilken verksamhet som berörs, 
vilka avfallsmängder som blir aktuella och hur det praktiska arbetet med placering av kärl, 
tömning och transporter kan lösas. På sikt kan vinster förväntas då kostnaden för brännbart 
avfall minskar vid ökad källsortering. 
 
Utöver ovanstående krävs också resurser för att hålla samman och följa upp arbetet med 
avfallsplanen, se även under rubriken Samordnare.  
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Åtgärder för mål 1, Minskad nedskräpning 
 
1.1 Ta fram rutin för minskad nedskräpning* 

Beskrivning: En rutin ska tas fram som beskriver arbete för minskad 
nedskräpning, i respektive kommun. Rutinen ska bygga på en 
utredning som beskriver problem och behov och omfattar hela 
kommunen.  

Vinster:  Åtgärden anses vara angelägen och kunna generera 
miljövinster, ökad trivsel, ökad upplevd trygghet samt mindre 
inkomna klagomål och därmed insparade resurser. 

Ansvar: Eslöv: Miljö- och samhällsbyggnad – Gata Trafik och Park 
  Höör: Samhällsbyggnadssektor - Gatu- och parkenheten 

 Hörby: Kommunservice – Gata Park 
Resurs internt: Projektledning/handläggning inom ordinarie verksamhet  
Extra resursbehov: 100 000-150 000 SEK per kommun för utredning och 

framtagande. 
Uppföljning:  Finns framtagen plan mot nedskräpning, eller inte.  
 

1.2 Ta fram åtgärdsplaner för deponier* 
Beskrivning: Ta fram åtgärdsplaner för nedlagda deponier. Därefter 

genomföra arbetet som beskrivs i åtgärdsplanerna.  
Vinster: Åtgärden innebär att lagkravet om åtgärdsplaner för nedlagda 

deponier uppfylls samt att miljörisker såsom läckage av 
miljögifter från deponier till grund- och ytvattenminskar. 

Ansvar:  Eslöv: Miljö och Samhällsbyggnad 
  Höör: Kommunledningskontoret - Miljöenheten 
  Hörby: Planering och Utveckling 
Interna resurser: Projektledning/handläggning inom ordinarie verksamhet  
Extra resursbehov: Resurs inom området nedlagda deponier 300-350 timmar per 

år och kommun under två år.  
Uppföljning: Finns åtgärdsplaner till kommunernas nedlagda deponier, eller 

inte. Hur många och vilka åtgärder som har genomförts enligt 
åtgärdsplanerna.  

 
1.3 Kommunicera om nedskräpning* 

Beskrivning:  Minst en kommunikationsinsats om nedskräpning riktad till 
allmänheten ska genomföras per år. Information om hantering 
av trädgårdsavfall ska ingå. När plan för minskad nedskräpning 
är framtagen ingår kommunikationsinsatser mot nedskräpning 
i den.  

Vinster:  Fler nås av information om nedskräpning och om hantering av 
trädgårdsavfall vilket bidrar till miljövinster, minskad 
nedskräpning och därmed ökad trivsel, upplevd trygghet, 
mindre inkomna klagomål och därmed insparade resurser. 
Åtgärden bidrar också till miljövinster.  
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Ansvar:  Kommunernas kommunikatörer i samarbete med samordnare  
Intern resurs: Kommunikationsarbete inom ordinarie verksamhet. 
Extra resursbehov: Samordnare 10 – 40 timmar per år och kommun. 
Uppföljning:  Beskrivning av kommunikationsinsatser kring nedskräpning 

 
Åtgärder för mål 2, Avfallsminimering 
 
2.1 Ställa krav på resurseffektiva inköp och upphandlingar  

Beskrivning: Kommunen ska vid inköp och upphandling ställa krav på, och 
välja/beställa, varor, tjänster och entreprenader som bidrar till 
resurshushållning, när det är befogat och möjligt. 
Upphandlingsmyndighetens förslag på hållbarhetskrav kan 
användas.  

Vinster:  Åtgärden bidrar till miljövinster och har god potential till att 
generera ekonomiska vinster.  

Ansvar:  Eslöv: Miljöstrateg, Upphandlingsavdelning, Miljö och 
Samhällsbyggnad, Serviceförvaltningen och Inköpssamordnare  

 Höör: Inköpscentralen tillsammans med upphandlande sektor 
samt kommunekolog/miljö- och hållbarhetssamordnare - 
samhällsbyggnadssektor. 

 Hörby: Inköpscentralen tillsammans med upphandlande 
sektor samt miljöstrateg – avd Planering och utveckling 

Interna resurser:  Projektledning/handläggning inom ordinarie verksamhet  
Extra resursbehov:  Nej 
Uppföljning:  Redovisning av upphandlingar där krav i enlighet med 

åtgärden har ställts.  
Nyckeltal för inköp/beställning, andel miljömärkta varor för 
vissa utvalda avtal.  

 
2.2 Identifiera och åtgärda prioriterade produktflöden* 

Beskrivning: Minst ett produktflöde per år ska inventeras för att hitta och 
genomföra åtgärder som innebär att produktflödet blir mer 
resurseffektivt med mindre spill i form av avfall. De 
produktflöden som ska prioriteras är de där effektivisering kan 
antas leda till så stora miljövinster och ekonomiska vinster 
som möjligt.  

Vinster:  Åtgärden genererar miljövinster, bland annat bidrag till 
begränsad klimatpåverkan. Åtgärden bidrar också till 
ekonomiska vinster. 

Ansvar:  Samordnare tillsammans med berörd sektor/förvaltning inom 
respektive kommun. 

Interna resurser:  Projektledning/handläggning inom ordinarie verksamhet  
Extra resursbehov: Samordnare 200 timmar per år och kommun  
Uppföljning:  Redovisning av inventering och av vidtagna åtgärder.  
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2.3 Öka möjlighet till internt återbruk* 

Beskrivning: Insatser ska genomföras för att främja återbruk av exempelvis 
möbler, utrustning och byggmaterial inom 
kommunorganisationen.  

Vinster:  Åtgärden genererar miljövinster, bland annat bidrag till 
begränsad klimatpåverkan. Åtgärden bidrar också till 
ekonomiska vinster. 

Ansvar:  Eslöv: Samordnare tillsammans med ansvarig förvaltning 
Höör: Samordnare tillsammans med ansvarig person inom 
Sektor för kultur, arbete och folkhälsa 
Hörby: Samordnare tillsammans med ansvarig sektor  

Resurs internt:  Projektledning/handläggning inom ordinarie verksamhet 
Extra resursbehov: Eslöv: Samordnare 200 timmar initialt, därefter 100 timmar 

per år.  
Höör: Samordnare 100 timmar per år för att utöka antalet 
produktslag som kan återbrukas.  
Hörby: Samordnare som stöd för uppstart 300 timmar och 
därefter 100 timmar per år för uppföljning. 

Uppföljning:  Redovisning av inventering och vidtagna åtgärder. Mätning av 
antal produkter som hanterats inom respektive verksamhet.  

 
2.4 Minska matsvinn i alla verksamheter* 

Beskrivning: Åtgärden innebär att arbetet för att minska matsvinn breddas 
och utvecklas inom hela kommunorganisationen, så att alla 
verksamheter som hanterar livsmedel görs delaktiga.  

Vinster:  Åtgärden genererar miljövinster, bland annat bidrag till 
begränsad klimatpåverkan. Åtgärden bidrar också till 
ekonomiska vinster. 

Ansvar:  Eslöv: Samordnare i samarbete med måltidsverksamhet och 
övriga förvaltningar som hanterar livsmedel  

 Höör: Samordnare i samarbete med måltidsverksamhet och 
övriga sektorer som hanterar livsmedel 

 Hörby: Samordnare i samarbete med måltidsverksamhet och 
övriga sektorer som hanterar livsmedel 

Resurs internt: Projektledning/handläggning inom ordinarie verksamhet 
Extra resursbehov:  Samordnare 150 timmar per år och kommun 
Uppföljning: Arbetet för minskat matsvinn beskrivs och matsvinnet mäts 

och rapporteras.  
 

2.5 Främja allmänhetens möjlighet till återbruk 
Beskrivning: Insatser genomförs för att möjliggöra och utveckla 

allmänhetens möjligheter att återbruka och/eller låna 
produkter såsom exempelvis utrusning, verktyg, kläder och 
andra prylar.  
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Vinster:  Ökat återbruk bidrar till såväl miljövinster som ekonomiska 
besparingar för dem som nyttjar möjligheterna. Fler får 
möjlighet att delta i resurskrävande fritidsaktiviteter. 

Ansvar:  Eslöv: Kultur och Fritid 
  Höör: Sektor för kultur, arbete och folkhälsa 
  Hörby: Kultur och fritid 
Intern resurs:  Projektledning/handläggning inom ordinarie verksamhet 
Extra resursbehov: nej 
Uppföljning:  Redovisning av vidtagna insatser.  
 

2.6 Utveckla möjligheter till återbruk på återvinningscentralerna 
Beskrivning: Åtgärder genomförs för att öka allmänhetens möjligheter till 

återbruk på återvinningscentralerna.  
Vinster:  Att mer återbrukas genererar miljövinster och ekonomiska 

vinster för dem som nyttjar möjligheterna.    
Ansvar:  MERAB 
Intern resurs:  Projektledning/handläggning inom befintlig verksamhet. 
Extra resursbehov: nej 
Uppföljning:  Redovisning av vidtagna insatser. Mätning av återbruk.  
 

2.7 Kommunicera kring återbruk* 
Beskrivning: Minst en kommunikationsinsats om återbruk riktad till 

allmänheten ska genomföras per år.  
Nyttor: Fler nås av information om nyttorna med, och möjligheterna 

till, återbruk. Att mer återbrukas genererar miljövinster och 
ekonomiska vinster för dem som nyttjar möjligheterna till 
återbruk. 

Ansvar:  Samordnare i samarbete med kommunernas kommunikatörer. 
Intern resurs: Kommunikationsarbete inom ordinarie verksamhet. 
Extra resursbehov: Samordnare 10 – 40 timmar per år och kommun. 
Uppföljning: Beskrivning av kommunikationsinsatser. 

Åtgärder för mål 3, Hållbar avfallshantering 
 
3.1 Säkerställa nära källsortering* 

Beskrivning: Det ska säkerställas att det i alla kommunala verksamheters 
lokaler, där det anses möjligt och befogat, ska finnas 
möjligheter att källsortera i enlighet med de lokala 
renhållningsföreskrifterna.  

Vinster: Lagkravet på källsortering uppfylls, det genererar miljövinster 
och bidrar positivt till hållbara beteenden. Åtgärden kan 
komma att bidra till lägre kostnader för avfallshantering 
eftersom volymen brännbart minskar.     

Ansvar:  Eslöv: Serviceförvaltningen – fastighet 
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Höör: Barn- och utbildningssektor, Social sektor, Sektor för 
Kultur, arbete och folkhälsa, HFAB 
Hörby: Kommunservice – fastighet, Sektor bildning – 
skolverksamheter, Sektor omsorg – vård och omsorg 

Intern resurs: Projektledning/handläggning inom ordinarie verksamhet 
Extra resursbehov: Samordnare: 100 timmar per år och kommun. Eventuella 

kostnadsökningar för hantering av insamlat källsorterat avfall. 
Uppföljning: Redovisning av i hur många lokaler, där det anses befogat, 

som det finns möjlighet att källsortera det avfall som kan 
uppkomma i lokalen.  

 
3.2 Utreda möjligheten till källsortering på offentliga platser* 

Beskrivning:  Utreda möjligheterna för att skapa förutsättningar för 
källsortering på offentliga platser.  

Vinster: Kan komma att bli lagkrav. Åtgärden bidrar till miljövinster och 
positivt till hållbara beteenden.   

Ansvar:  Eslöv: Miljö och samhällsbyggnad – Gata Trafik Park 
  Höör: Samhällsbyggnadssektor – Gatu- och parkenheten 
  Hörby: Kommunservice – Gata Park 
Intern resurs: Projektledning/handläggning inom ordinarie verksamhet 
Extra resursbehov: 50 000 – 100 000 SEK per kommun 
Uppföljning: Redovisning av utredning.  
 

3.3 Ta fram en plan för avfallsinfrastrukturen 
Beskrivning: En plan för insamlingsinfrastrukturens utveckling tas fram, 

som omfattar nuvarande och framtida behov och som bidrar 
till cirkulär ekonomi. Planen anpassas till behov av utveckling 
för krav i kommande (och befintlig) lagstiftning. 

Vinster: Utveckling av infrastrukturen för avfallshanteringen innebär 
att kommande krav och behov kan hanteras effektivt och 
proaktivt.  

Ansvar:  MERAB 
Intern resurs: Projektledning/handläggning inom ordinarie verksamhet 
Extra resursbehov: nej 
Uppföljning: Redovisning av planen.  
 

3.4 Ta fram rutin för avvikelsehantering 
Beskrivning: En rutin för avvikelsehantering kopplat till avfallsinsamlingen 

tas fram.  
Vinster: Rutinen bidrar till att förbättra kundernas källsortering och 

därmed till renare avfallsfraktioner, vilket i sig leder till 
ekonomiska vinster.  

Ansvar:  MERAB 
Intern resurs: Projektledning/handläggning inom ordinarie verksamhet  
Extra resursbehov: nej 
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Uppföljning: Redovisning av rutinen.  
 

3.5 Undersöka möjligheter till slutna materialflöden 
Beskrivning: Möjligheterna att bidra till att sluta materialflöden för 

prioriterade avfallsfraktioner identifieras och undersöks.  
Vinster: Slutna materialflöden bidrar till miljövinster, bland annat 

begränsad klimatpåverkan och giftfri miljö samt och 
förmodligen också till ekonomiska vinster.   

Ansvar:  MERAB 
Intern resurs: Projektledning/handläggning inom ordinarie verksamhet 
Extra resursbehov: nej 
Uppföljning: Redovisning av undersökningen.  
 

3.6 Utveckla möjligheter till insamling av farligt avfall 
Beskrivning: Undersök möjligheten att erbjuda insamling av farligt avfall, 

som ljuskällor, småbatterier och småelektronik, på centrala 
platser i de tre kommunerna. 

Vinster: Förenklad insamling av farligt avfall bidrar till att mer farligt 
avfall hamnar där det ska och hanteras på rätt sätt. Det 
innebär miljövinster, bland annat bidrag till miljömålet giftfri 
miljö. Åtgärden bidrar också till ökad service, ökad 
lagefterlevnad, till positiv beteendepåverkan och till hållbara 
beteenden.  

Ansvar:  MERAB 
Intern resurs: Projektledning/handläggning inom ordinarie verksamhet 
Extra resursbehov: nej 
Uppföljning: Redovisning av undersökningen. 
 

3.7 Genomföra kundundersökning och plockanalys 
Beskrivning: Kundundersökning och plockanalys (inklusive storbehållare) 

genomförs vart tredje år enligt Avfall Sveriges metoder. 
Vinster: Undersökningen och plockanalysen visar på hur nöjda 

kunderna är och hur bra källsorteringen fungerar. Denna 
information ska användas till att utveckla avfallshanteringen.  

Ansvar:  MERAB 
Intern resurs: Projektledning/handläggning inom ordinarie verksamhet samt 

budgeterad kostnad ca 500 000 SEK per tillfälle. 
Extra resursbehov: nej 
Uppföljning: Redovisning av kundundersökning. Redovisning av 

plockanalys. 
 

3.8 Ta fram kommunikationsplan* 
Beskrivning: En kommunikationsplan som inkluderar MERABs arbete med 

tillgänglighet, digitalisering, prioriterade målgrupper och 
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budskap, inklusive information om hushållens 
avfallsförebyggande ska tas fram. 

Vinster: Höjd medvetandenivå hos MERABs kunder. Ökad 
kundnöjdhet. Renare avfallsfraktioner. Minskade 
avfallsmängder.  

Ansvar:  MERAB 
Intern resurs: Projektledning/handläggning inom ordinarie verksamhet. 
Extra resursbehov: 75 000 SEK  
Uppföljning: Redovisning av kommunikationsplan samt genomförda 

åtgärder. 
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Bilagor 
 
Det lagstiftade kravet på kommunala avfallsplaner innebär att en rad sakområden ska 
redovisas. Naturvårdsverkets författningssamling (NFS 2020:6) föreskriver bland annat att 
avfallsplanen ska innehålla en redogörelse för vilka styrmedel som står till kommunens 
förfogande för avfallsplanens genomförande. De miljömässiga och ekonomiska 
konsekvenserna samt resursbehovet för planens genomförande ska bedömas. 
Avfallsplanen ska även beskriva behovet av nya insamlingssystem och innehålla en 
sammanställning av hur behovet av platser för avfallshantering har tillgodosetts i den 
kommunala översiktsplaneringen. Avfallsmängder och avfallets sammansättning ska 
redovisas liksom var avfallet uppstår och vilka anläggningar som behövs för att behandla 
det. Avfallsplanen ska även innehålla en uppföljning av tidigare avfallsplan samt uppgifter 
om nedlagda deponier. Det ska också framgå hur samråd har gått till och vilka kommunala 
funktioner som har medverkat vid framtagandet av avfallsplanen.  
 
I bilagor till avfallsplanen beskrivs följande: 
 

1. Miljöbedömning  
2. Kommunens styrmedel  
3. Ekonomiska konsekvenser och resursbehov  
4. Översiktsplaner och framtida insamlingssystem 
5. Nulägesbeskrivning  
6. Uppföljning av avfallsplan 2018-2021  
7. Projektorganisation, förankring och samråd  
8. Nedlagda deponier  
9. Barnkonsekvensanalys 
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