BILAGA 1 HANDLINGSPLAN MED ÅTGÄRDER
I denna bilaga redovisas de åtgärder som är kopplade till de effektmål som presenteras i avfallsplanen. Syftet med åtgärderna är dels att nå de
mätbara effektmålen, dels att få fram underlag så att de angivna målen faktiskt går att mäta. Varje effektmål har en eller flera åtgärder kopplade
till sig och en beskrivning av hur uppföljningen kommer att gå till. För varje åtgärd anges en tidsplan för genomförande och ansvarig för
genomförande. Ansvaret för att ta fram redovisande underlag ligger på respektive åtgärdsansvarig. Åtgärderna bör införas i respektive kommuns
ledningssystem för att säkerställa genomförande och uppföljning. Åtgärdsansvarig ansvarar också för att förmedla nödvändig statistik och
liknande till LSR som har det övergripande uppföljningsansvaret. I LSR:s ansvar ingår att sammanställa resultatet och att årligen följa upp
avfallsplanens effektmål.

Effektmål till målområde 1: Förebygga uppkomsten av avfall
1.1 Mängden onödigt matavfall (matsvinn) ska minska med minst 50 procent till 2025 jämfört med 2015.
1.2 Mängden förbrukade engångsprodukter i kommunala verksamheter och bolag ska minska med minst 75 procent till 2025 jämfört med 2020.
1.3 Hushållens återanvändning ska öka med minst 25 procent till 2025 jämfört med 2019.
Effektmål

1.1

Åtgärd
Informationskampanj riktad till
• skolelever, Resterkocken
• privata hushåll
• restaurangverksamheter, Karma/ResQ Club.
Kommunala verksamheter arbetar enligt modell för
minskat matsvinn i kommunala kök.

Verkställs

Ansvarig Landskrona

Ansvarig Svalöv

LSR

LSR

Måltidsavdelningen (Teknikoch fritidsnämnden)

Måltidsservice (Svalövs
Kommunservice)

årligen
årligen
2021
2021

1

Uppföljning

Vägning av
matsvinn i
kommunala kök,
plockanalyser av
matavfall från
hushåll.

Effektmål

1.2

Åtgärd
Inventering av vilken typ av engångsprodukter som
används och var.
Bedömning av behov av engångsprodukt.
Beslut och genomförande av utfasning av ej
nödvändiga produkter.
Uppdatering av upphandlingspolicy utifrån beslut
om utfasning.
Utredning av möjligheten för hushåll att lämna
icke-farligt bygg- och rivningsavfall till
återanvändning på återvinningscentralerna.
Utredning av möjligheten för hushåll att lämna
möbler till återanvändning på återvinningscentralerna.

1.3

Verkställs

Ansvarig Landskrona

Ansvarig Svalöv

2021

Teknik- och fritidsnämnden,
Omsorgsnämnden

Svalövs Kommunservice,
Vård- och omsorgsnämnden

2021

Inköps- och
upphandlingsavdelningen

Arbetsutskottet - Upphandling

2021

LSR och Kommunstyrelsen

2021

LSR och Kommunstyrelsen

Informera för att få fler invånare att lämna och låna
fritidsutrustning på Fritidsbanken.

2022

LSR

Information om vilka frukt- och gröntpåsar som kan
användas till matavfall.

2021

LSR

Respektive kommun ska verka för att samla in och
återanvända lämpliga produkter inom kommunala
verksamheter. Exempel kan vara kontorsmöbler
och olika typer av utrustning.

2023

Kommunstyrelsen

2

Uppföljning

Fakturor på
engångsprodukter,
upphandlingspolicy.

LSR:s statistik
över insamlade
mängder till
återbruk, mätt i
kg/invånare.

Kommunstyrelsen

Effektmål till målområde 2 Avfall är en resurs
2.1 Andelen insamlat matavfall som kan användas för produktion av biogas och biogödsel ska vara minst 85 procent till 2025.
2.2 Mängden restavfall per invånare från hushållen och kommunala bolag och verksamheter ska minska med minst 25 procent till 2025 jämfört
med 2015.
2.3 Det avfall i form av massor av användbar kvalitet som uppstår i kommunala projekt ska återanvändas.
2.4 Den totala volymen ballast- och matjordsmassor som används i kommunala projekt bör utgöras av minst 10 procent återvunnet material
vardera senast 2022, och 30 procent vardera senast 2023.
Effekt- Åtgärd
mål
Informationskampanj riktad till hushållen för att öka renhetsgraden i
matavfallet.
Information om vilka frukt- och gröntpåsar som kan användas till
matavfall
Utökad tillgänglighet för matavfallspåsar genom samarbete med
mataffärer.
2.1

Utveckling av insamlingskontroll.
Tillämpning av felsorteringsavgift.
Försök av utsortering av plast med mekanisk grovsortering.
Upphandling av mottagare som kan ta emot oren fraktion.

2.2

Införande av källsorteringsmöjligheter på samtliga kommunala bolag
och verksamheter.
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Verkställes

Ansvarig
Landskrona

Ansvarig Svalöv

2021, därefter
löpande

LSR

2021

LSR

2021

LSR

2021

LSR

2021

LSR

2023

LSR

2021

Respektive nämnd/bolag

Uppföljning

LSR:s avfallsstatistik
på insamlat
matavfall och
avvisad mängd från
mottagare.

LSR:s avfallsstatistik
över insamlade
mängder restavfall.

Effekt- Åtgärd
mål
Informationskampanj riktad till hushåll, kommunala bolag och
verksamheter för förbättrad källsortering.

Verkställes

Utveckling av insamlingskontroll.
Tillämpning av felsorteringsavgift.
2.2
forts.

Möjligheten att välja sophämtnings-abonnemang ”Mix” tas bort.
Utfasning av Mix-abonnemang slutförd.
Införande av FNI och BNI av förpackningsmaterial och returpapper.
Utredning av förutsättningar för insamling av textilier till
materialåtervinning.
Koordinering av masshantering avseende fall B-massor i kommunen.

2.3

Uppförande av masshanteringsanläggning för lagring och behandling
av förorenade massor.
Uppdatering av respektive kommuns upphandlingspolicy enligt
målet.

2.4

Utveckling av sortering av schakt på ÅVC, så att matjord separeras
från övrig schakt.

LSR

2021

LSR

2021

LSR

2021

LSR

2022

LSR

2025

Kommunstyrelsen

2021

LSR

2021

LSR

2021

LSR

2021

2022
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Ansvarig Svalöv

2021

2021

Krav på att matjord som används i projekt och drift ska innehålla
kompost införs i respektive kommuns rutiner, t.ex. Teknisk Handbok.

Ansvarig
Landskrona

Uppföljning

LSR:s avfallsstatistik
över insamlade
mängder restavfall.

Samordning och
drift genomförd
eller ej.

Inköps- och
Återvunna volymer i
Arbetsutskottetupphandlingsförhållande till
Upphandling
avdelningen
jungfruliga redovisas
Teknik- och
Samhällsbyggnads- i respektive
kommuns
fritidsnämnden
nämnden,
ledningssystem.
StadsbyggnadsSvalövs
Sammanställning
nämnden
Kommunservice
redovisas årligen till
LSR.
LSR

Effektmål till målområde 3 Giftfritt samhälle
3.1 Det ska inte finnas något farligt avfall i restavfallet.
3.2 Nedlagda deponier ska inte innebära en risk för varken människors hälsa eller miljön.
Effektmål

Åtgärd

Verkställes

Öka kunskapen inom kommunens verksamheter och bolag om vad som är
farligt avfall och hur det ska hanteras.
Utveckling av farligt avfall-kampanj för att förbättra tillgänglighet genom
• översyn av stoppställen
• genomförande i första hand under våren
• Utökad information i samband med kampanj med särskilda
fokusområden, exempelvis kemikalier och elektronik.
Samarbeta med butiker för att utöka antalet Samlare.

3.1

Informationskampanj
• baserade på resultat av plockanalyser
• i samarbete med apoteken gällande skärande/stickande avfall
• i samarbete med externa parter, exempelvis El-kretsen.

Ansvarig
Landskrona

Ansvarig Svalöv

2021

Miljönämnden

Söderåsens
miljöförbund

2021

LSR

LSR

2022

LSR

LSR

2021
2022
löpande

LSR

LSR

Uppdatering av kommunal upphandlingspolicy med strategi för utfasning
av produkter som innehåller farliga ämnen.

2022

Inköps- och
upphandlingsavdelningen

Arbetsutskottet
-Upphandling

Utredning av möjligheten att lägga till behållare för farligt avfall på
restavfallskärlen.

2025

LSR

LSR

5

Uppföljning

LSR:s plockanalys på
restavfall,
upphandlingspolicy.

Effektmål

Åtgärd

Verkställes

Prioriterade områden inventeras enligt MIFO 2.
Fastställande av åtgärdsplan för nedlagda deponier klass 1 och 2.

3.2

2024

Minst hälften av åtgärdsplanerna för nedlagda deponier klass 1 och 2
påbörjade.

Kommunstyrelsen

2024

Kommunstyrelsen

2025

Kommunstyrelsen

Minst hälften av åtgärdsplanerna slutförda och resterande påbörjade.
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Ansvarig
Landskrona

Ansvarig Svalöv
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Uppföljning

Genomförande av
åtgärdsplan för klass 1
och 2-deponier
bedöms motsvara att
risken minimeras.

Effektmål till målområde 4 Minskad nedskräpning
4.1 Den upplevda nedskräpningen ska ha minskat till 2025, jämfört med 2020. Den faktiska nedskräpningen ska ha minskat med 20 procent till
2025, jämfört med 2021.
Effektmål

4.1

Åtgärd

Verkställes

Ansvarig Landskrona

Mätning av faktisk nedskräpning med hjälp av den av Håll
Sverige Rents metoder för mätning av nedskräpning som
kommunen anser vara mest lämplig.

2021
2025

Teknik- och fritidsnämnden

Svalövs
Kommunservice

Inventering av papperskorgar (inklusive för cigarettfimpar)
med avseende på antal, funktion och placering.

2021

Teknik- och fritidsnämnden

Svalövs
Kommunservice

Åtgärder enligt inventering ovan.

2022

Teknik- och fritidsnämnden

Svalövs
Kommunservice

2023

Teknik- och fritidsnämnden

Svalövs
Kommunservice

Åtgärder för att generellt minska risken att plast når havet,
exempelvis via dagvatten. Exempel är åtgärder avseende
granulat från konstgräsplaner, plastfällor i dagvattenbrunnar, information i anslutning till dagvattenbrunnar.
Informationskampanj där avgränsat område ej städas under
viss tid. Kommunernas verksamheter går ut och plockar
skräpet, skolbarn och personal plockar runt sina skolor.
Respons- och åtgärdstiden vid anmälan om dumpning utförs
inom två arbetsdagar.

2021

2021
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Ansvarig Svalöv

Kommunstyrelsen

Teknik- och fritidsnämnden

Svalövs
Kommunservice

Uppföljning

Polisens årliga mätningar
av upplevd nedskräpning.
Årligen.
Mätning av faktisk
nedskräpning med Håll
Sverige Rents metod.

