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Bilaga 5. Nulägesbeskrivning  

Inledning 
I denna del beskrivs de lokala förhållandena som påverkar avfallets mängd och sammansättning, 

såsom antal invånare, antal hushåll fördelat på olika boendeformer och näringslivets struktur. Därefter 

beskrivs nuvarande avfallsmängder och nuvarande hantering i form av insamlingssystem och 

avfallsbehandling.  

Sedan den 1 augusti 2020 benämns hushållsavfall som kommunalt avfall. Ändringen till begreppet 

kommunalt avfall är inte avsedd att förändra ansvaret för avfallshanteringen. Kommunerna ansvarar 

för att kommunalt avfall transporteras till en behandlingsanläggning för återvinning eller 

bortskaffande, deponering. Det gäller avfall från hushåll men också ''liknande avfall'' från exempelvis 

restauranger, butiker, kontor etc.  

Avfall från kommunal verksamhet utgörs av avfall som omfattas av kommunalt renhållningsansvar 

och som uppstår i till exempel förskolor, skolor, äldreomsorg och kommunkontor samt kommunalt 

verksamhetsavfall från bland annat avloppsreningsverk, fastighetsskötsel och gatudrift. 

I Tabell 1 nedan redovisas de uppgifter som enligt föreskriften ska finnas i en avfallsplan: 
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Tabell 1: Antal hushåll samt fritidshus i Eslöv, Hörby och Höörs kommuner, samt insamlade 
avfallsmängder i respektive kommun. Källa: Avfall web. 

 

Beskrivning av kommunerna 

Eslövs kommun 
Eslöv är kommunens centralort. Kommunen har en något högre andel företagare än rikssnittet och 

näringslivet domineras av industri och handel. Tillverkningsindustrin svarar för 25 procent av 

sysselsättningen. 

Den offentliga sektorn i Eslövs kommun sysselsätter 33 procent av dem som arbetar i kommunen. 

Eslövs kommun är kommunens största offentliga arbetsgivare. Den privata sektorn, där det i Eslövs 

Eslöv Hörby Höör

Invånare 34 593 15 745 16 954 st

Hushåll i en- och tvåfamiljshus 8 420 5 452 5 721 st

Hushåll i flerbostadshus 6 799 1 918 1 749 st

Fritidshus 378 1 150 1 126 st

Avfall som kommunen ansvarar för (§3)

Total insamlad mängd avfall (inkl farligt avfall, slam och annat flytande avfall, exkl förpackningar) 18 325 14 219 13 260 ton

Insamlad mängd matavfall till biologisk behandling 2 037 1 103 1 103 ton

Insamlad mängd farligt avfall 273 180 227 ton

Avfall som omfattas av producentansvar (§4)

Förpackningar och returpapper, totalt 2 511 1 363 1 327 ton

Elavfall 454 319 290 ton

Batterier 29 14,4 17,9 ton

Insamlat hushållsavfall (§3)

Mat- och restavfall 5 402 2 926 2 926 ton

Grovavfall 7 393 4 565 4 822 ton

Matavfall 2 037 1 103 1 103 ton

Mängd insamlat latrin 0,39 ET ET ton

Mängd slam från enskilda avloppsanläggningar 5 013 6 485 5 128 ton

Fettavskiljarslam 244 63 157 ton

Farligt avfall från hushåll 273 180 227 ton

Omhändertagande (§3 punkt 4)

Restavfall till energiåtervinning 3 365 1 823 1 823 ton

Trädgårdsavfall till förbränningsanläggning 848 538 502 ton

Grovavfall och impregnerat trä till förbränningsanläggning 3 117 1 965 2 161 ton

Matavfall till central komposteringsanläggning ET ET ET ton

Matavfall till central biogasanläggning 2 037 1 103 1 103 ton

Matavfall till reningsverk ET ET ET ton

Trädgårdsavfall till central biologisk behandling 1 663 972 989 ton

Matavfall som hemkomposteras 41 63 31 ton

Matavfall via matavfallskvarn till avloppsledningsnätet ET ET ET ton

Producentansvar (§4)

Returpapper 618 341 324 ton

Pappersförpackningar 693 358 354 ton

Plastförpackningar 487 276 252 ton

Metallförpackningar 116 59 61 ton

Glasförpackningar 597 329 336 ton

Träförpackningar ET ET ET st

Elavfall 454 319 290 ton

Bärbara batterier 8,2 3,4 5,8 ton

Bilbatterier 20 11 12,1 ton

Bilar ET ET ET
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fall är industrin som sysselsätter flest, sysselsätter totalt 67 procent av de som arbetar i kommunen. 

(Källa: https://utveckling.skane.se/) 

De fem största privata arbetsgivarna är: 

• Orkla Foods Sverige AB 

• Saint-Gobain Sekurit Scandinavia AB 

• Smurfit Kappa Sverige AB 

• Nordic Sugar AB 

• Lövets Personlig Assistans  

Källa: Näringsliv och arbetsmarknad i Eslöv (skane.se) 

Höörs kommun 
Höör är centralort i kommunen och ungefär hälften av kommunens invånare bor i centralorten. 

Kommunens näringsliv består till stora delar av småföretag, och turism och hälsa är näringar med 

starka traditioner i området. Höörs kommun har både en högre förvärvsfrekvens, högre andel 

nyföretagare och fler företagare generellt sett än rikssnittet.  

När de sysselsatta i kommunen delas upp på offentlig och privat sektor, visar statistiken att den 

offentliga sektorn i Höörs kommun sysselsätter 31 procent av dem som arbetar i kommunen, medan 

privat sektor sysselsätter 69 procent. Precis som i andra kommuner är det kommunen själv som är den 

största offentliga arbetsgivaren, medan den privata sektorn består av många småföretag. (Källa: 

https://utveckling.skane.se/) 

De fem största privata arbetsgivarna är: 

• City Gross Sverige AB 

• Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning 

• Attendo LSS AB 

• Skånes Djurpark Resort AB 

• Swedsafe AB  

Källa: näringsliv och arbetsmarknad i höör (skane.se) 

Hörby kommun 
Hörby är kommunens tätort och näringslivet präglas av små och medelstora företag. Handeln är stark i 

kommunen, som både har en högre andel företagare och fler nya företag än rikssnittet. Kommunen har 

en svagt positiv befolkningsökning och en högre förvärvsfrekvens än i Sverige som helhet.  

Offentlig sektor sysselsätter 27 procent av de som arbetar i kommunen. Hörby kommun är den största 

offentliga arbetsgivaren, vilket stämmer med mönster från andra kommuner. Privat sektor, som i 

Hörbys fall främst är små och medelstora företag, sysselsätter 73 procent av de sysselsatta i 

kommunen. (Källa: https://utveckling.skane.se/) 

De fem största privata arbetsgivarna är: 

• KLS Ugglarps AB 

• Nolato Meditech AB 

• Atos Medical AB 

• Nytida Davsjö AB 

• Esperssons Åkeri AB 

(Källa: Näringsliv och arbetsmarknad i Hörby (skane.se) 

https://utveckling.skane.se/
https://filer.skane.se/kommunrapporter/Kommunrapport_Eslov.html
https://utveckling.skane.se/
https://filer.skane.se/kommunrapporter/Kommunrapport_Hoor.html
https://utveckling.skane.se/
https://filer.skane.se/kommunrapporter/Kommunrapport_Horby.html
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Ansvar för avfallsfrågor  
Flertalet aktörer ansvarar för olika delar av avfallshanteringen. Här beskrivs olika roller utefter vilket 

lagstadgat ansvar de har för enstaka eller flera delar i avfallshanteringen. 

Den som genererar avfall 
Alla som genererar avfall har enligt 15 kap 5 § miljöbalken ansvar för att säkerställa att avfallet 

hanteras på ett hälsomässigt och miljömässigt godtagbart sätt. Det inkluderar ett ansvar för att sortera 

sitt avfall och för att lämna det på avsedda platser. En verksamhetsutövare som lämnar bort sitt avfall 

måste säkerställa att mottagaren har de tillstånd som krävs för det.   

Kommunen  
Kommunen har ansvar för flera delar i avfallshanteringen, inte minst när det gäller renhållningen, men 

också som beslutsfattare, förvaltare, myndighet och verksamhetsutövare. Enligt 15 kap 20 § 

miljöbalken ansvarar kommuner för det kommunala avfallet, vilket omfattar avfall från såväl hushåll 

och företag som från kommunens egna verksamheter. Exempel på kommunalt avfall är mat- och 

restavfall, uttjänta möbler samt slam från enskilda avloppsanläggningar. Sedan 1 januari 2022 är 

kommunen ansvarig för insamling av returpapper. 

Kommunerna ansvarar för att samla in, borttransportera och återvinna eller bortskaffa det kommunala 

avfallet, inklusive grovavfall och farligt avfall, från hushåll. Kommunerna har även ansvar för det 

verksamhetsavfall som uppstår i kommunala verksamheter, exempelvis gatudrift, reningsverk, 

energianläggningar, fastighetsförvaltning och parkförvaltning. Det är också kommunerna som ansvarar 

för nedskräpningsfrågor, till exempel att se till att det finns papperskorgar och andra typer av behållare 

för avfall på allmänna platser, samt gaturenhållning. Undantag i ansvar gäller för platser längs vägar 

vilka faller under Trafikverkets ansvar. 

Kommunerna ska upprätta en avfallsplan som omfattar allt slags avfall inom kommunen. Det gäller 

avfall kommunen ansvarar för inom det kommunala renhållningsansvaret och i rollen som 

verksamhetsutövare, liksom det avfall som hanteras under ansvar av andra aktörer. 

Producenter 
Producenter av vissa produkter ansvarar för att samla in, bortforsla, materialåtervinna och/eller 

energiutnyttja det avfall som uppstår då produkten kasseras. Syftet med producentansvaret är att 

stimulera till framtagande av produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och som inte 

innehåller farliga ämnen. Producentansvar finns för: förpackningar, elektriska och elektroniska 

produkter, batterier, däck, bilar samt läkemedel. Producentansvaret förutsätter att förbrukare och 

konsumenter sorterar ut förpackningar, returpapper med mera och lämnar dessa avfallsslag till de 

insamlingssystem som erbjuds. Även ballonger, fiskeredskap, våtservetter samt vissa tobaksvaror och 

filter omfattas sedan 1/1 2022 av producentansvar. 

Avfallsentreprenör 
Entreprenörer är de som hämtar hushållsavfall i de fall kommunen inte gör det med egna fordon och 

egen personal.  

Verksamhetsutövare som ger upphov till avfall som inte är kommunalt avfall väljer själva sin 

entreprenör för detta avfall. Avfall från verksamheter som omfattas av producentansvar hämtas av 

entreprenör och lämnas till producenternas insamlingssystem. Det är bara entreprenörer som har 

transporttillstånd för avfall som får lov att utföra insamlingen. 

Avfallsbehandlare 
Avfallsbehandlare kan vara både offentliga och privata aktörer, och omfattar alla verksamheter som 

behandlar avfall. MERAB, som behandlar avfallet som uppkommer i kommunerna Eslöv, Höör och 

Hörby, är ett kommunalt bolag och ägs av dessa kommuner gemensamt. Genom ett konsortialavtal 

regleras att det hushållsavfall som samlas in i kommunerna behandlas genom MERABs försorg. 
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Anläggningar för insamling, återvinning och bortskaffande av avfall 

MERABs insamlingssystem 
Sedan början av 1990-talet har MERAB-regionen haft insamling i två fraktioner, ”Vått och Torrt”.  I 

början av 2013 infördes fastighetsnära insamling av hushållsavfall i åtta fraktioner samt småbatterier 

och glödlampor vid en- och tvåfamiljshus. Anslutningen är frivillig men det är sedan 2020 dyrare att 

ha ett abonnemang för delat kärl jämfört med ett abonnemang för fyrfackskärl. 

Fyrfackssystemet har etablerats och har bidragit till ökade mängder insamlat förpackningsmaterial och 

tidningar samt minskade mängder matavfall och restavfall. Utsortering av matavfall är obligatorisk. 

Systemet har anpassats så att samma renhållningsfordon kan tömma både fyrfackskärl och delade 

kärl. Anslutningsgraden till fyrfackssystemet ökar för varje år och för 2021 var anslutningsgraden 80 

procent i Eslöv, 89 procent i Höör och 84 procent i Hörby. Övriga hushåll har delade kärl för mat- och 

restavfall och förpackningar lämnas på återvinningsstationen. 

I regionen finns sex återvinningscentraler (Figur 2) samt 30 återvinningsstationer där privatpersoner 

kan lämna förpackningar. I kommunerna erbjuds fastighetsnära insamling av förpackningar och 

tidningar, tömning av trädgårdskärl, hämtning av grovsopor och insamling av ljuskällor och batterier 

vid villor med fyrfackskärl. 

Inom MERAB finns en avfallsanläggning som är i drift. Här sker all omlastning av avfall som samlas 

in via kärl och containrar samt avfall som samlas in på återvinningscentralerna, innan avfallet sedan 

transporteras vidare till extern behandling. På anläggningen sker kompostering av trädgårdsavfall, 

sortering av avfall, förbehandling genom krossning samt deponering av ej återvinningsbart avfall. Allt 

avfall som tas in på anläggningen vägs. På anläggningen tas verksamhetsavfall emot och större 

mängder avfall från hushållen hänvisas också hit. Flertalet fraktioner hanteras på Rönneholms 

avfallsanläggning. 

Det finns sex återvinningscentraler i regionen; fyra i Eslövs kommun och en i Höörs kommun och en i 

Hörby kommun. Tre av centralerna i Eslövs kommun är mindre centraler med begränsade öppettider. I 

Tabell 2 redovisas vilka avfallsslag som kan lämnas på MERABs återvinningscentraler. 

 

Figur 1: Schematisk redovisning av fyrfackskärlen som används inom Merabs 
verksamhetsområde. 
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Figur 2 Återvinningscentralerna i Eslöv, Höör och Hörby (Källa: www.eniro.se) 
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Tabell 2: Förteckning över de avfallsslag som kan lämnas på MERABs återvinningscentraler. Avfallsslag 
märkta med asterisk (*) kan enbart lämnas på det större återvinningscentralerna. 

Avfallsslag Slutlig hantering Exempel på avfall 

Wellpapp Återvinning Skrymmande förpackningar 

Metall (kommunskrot) Återvinning Diverse metallavfall 

Grenar och ris Energiåtervinning Grenar, ris och stubbar 

Park- och trädgårdsavfall Kompostering Ogräs, gräsklipp mm 

Virkemålat Energiåtervinning Bygg- och rivningsavfall, möbler 

Virke - omålat* Energiåtervinning Bygg- och rivningsavfall, möbler 

Virke - impregnerat Energiåtervinning

  

Bygg- och rivningsavfall 

Gips* Återvinning Gipsskivor 

Brännbart/restavfall Energiåtervinning Kasserade möbler, plast, med mera 

Ej återvinningsbart Deponering Isolering, keramik med mera 

Plast* Återvinning Trädgårdsmöbler, pulkor 

Schaktmassor Konstruktionsmat

erial 

Tegel, betong, mindre mängder 

jordmassor 

Ätlig olja Återvinning Frityroljor 

Farligt avfall – småkem 
 

Färg och andra kemikalier 

Farligt avfall – batterier 
 

Alla typer av batterier inklusive 

bilbatterier 

Farligt avfall – lysrör och 
glödlampor 

 
Lysrör och glödlampor 

Farligt avfall – vitvaror 
 

Kyl, frys, spisar 

Farligt avfall – el och elektronik 
 

Diverse elektroniska produkter 

Farligt avfall – blybatterier 
 

Bilbatterier 

Återbruk (inklusive kläder och 
textilier) 

 
Möbler och andra saker 

Återvinningsstationer 
Återvinningsstationerna är till för hushållens förpackningar. Förpackningsinsamlingen, FTI, ansvarar 

för alla landets återvinningsstationer. Stationerna är obemannade. Antal kommuninvånare per 

återvinningsstation är cirka 1 450 inom regionen. 

I MERABs verksamhetsområde finns totalt 30 återvinningsstationer, fördelade enligt följande: Höör 5, 

Hörby 9 och Eslöv 14. Utöver dessa finns återvinningsstationer på återvinningscentralerna. 

Mat- och restavfall 
MERAB-regionen har obligatorisk sortering av matavfall. Insamlingen av matavfall till biogas och 

biogödsel kommer att öka proportionellt med att antalet invånare ökar, vilket är en faktor som 

renhållningsbolaget inte kan påverka. Andelen insamlat matavfall kan också öka genom att förbättra 

sorteringen av restavfall, vilket är något som renhållningsbolaget däremot kan påverka. På grund av 

felsortering består ca 7-10 procent av restavfallet av matavfall (enligt plockanalys 2021, medel). Idag 
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varierar källsorteringsgraden för matavfall både mellan kommunerna och mellan villor och lägenheter 

i flerbostadshus. Även andelen matsvinn varierar, se Tabell 3. 

Det källsorterade insamlade matavfallet omlastas på Rönneholms avfallsanläggning för att sedan 

transporteras till en rötningsanläggning i Kristianstad. Biogasen som produceras används som 

fordonsbränsle. 

Restavfallet omlastas för vidare transport till extern förbränningsanläggning (värme- och elproduktion) 

i Malmö.  

 

Tabell 3 Matavfallets källsorteringsgrad samt matsvinn i Eslövs, Hörby och Höörs kommuner, jämfört 
med jämnstora kommuner i Sverige. Källa: Avfall Web. 

 
Höör Hörby  Eslöv Genomsnitt i landet 

Källsorteringsgrad matavfall villa 
(procent) 

92 77 89 73 

Källsorteringsgrad matavfall lägenhet 
(procent) 

87 88 83 58 

Matsvinn, villa (procent) 16 21 14 18 

Matsvinn, lägenhet (procent) 16 19 11 21 

Grovavfall 
Med grovavfall från hushåll avses sådant avfall som är så tungt eller skrymmande eller har andra 

egenskaper som gör det olämpligt att samla in i kärl som t ex möbler och bygg- och rivningsavfall. 

Detta avfall hanteras normalt av hushållen själva för avlämning på någon återvinningscentral. Även 

uppsamling i hyrd container och hämtning av MERAB förekommer. Grovavfallet krossas innan det 

transporteras i containrar till förbränningsanläggning i Malmö.  

Trädgårdsavfall 
I regionen gäller obligatorisk utsortering av trädgårdsavfall. Trädgårdsavfall får komposteras på egen 

fastighet utan anmälan. Hushållen kan också själva transportera bort sitt trädgårdsavfall till 

kommunens återvinningscentraler. Hushållen kan även välja att ha ett kärlabonnemang för 

trädgårdsavfallet som då hämtas av kommunens entreprenör. Trädgårdsavfallet som samlas in 

komposteras på Rönneholms avfallsanläggning. Kompostjorden siktas och provtas innan försäljning 

till företag och privatpersoner.  

Latrin 
Latrin samlas upp i behållare av engångstyp. Under de senaste åren har en utfasning av latrinet 

påbörjats. I dag hämtas endast en obetydlig mängd latrin. 

Avfall från enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare  
Slam från slamavskiljare och slutna tankar töms minst en gång per år och detta utförs av extern 

entreprenör som anlitas av MERAB. Tömning sker med så kallade avvattnande bilar vilket innebär att 

slammet tas bort medan vattenfasen återförs till brunnen för slamavskiljare. Avfallet lämnas sedan på 

kommunens reningsverk där det genomgår behandling i reningsverket. Från reningsverket uppstår 

slam som ett avfall och detta sprids på åkermark för att recirkulera näringsämnena. 

Fettavskiljare töms normalt minst fyra gånger per år och detta utförs av extern entreprenör som anlitas 

av MERAB. Slammet från fettavskiljare transporteras till biogasanläggning i Eslöv för rötning och 

därefter produktion av fordonsgas.  

Matolja 
Frityroljor och annat fett kan lämnas på återvinningscentralerna. Detta lämnas sedan vidare till Svensk 

fettåtervinning. 
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Textilier 
Kläder och textilier samlas in via klädcontainrar som finns tillgängliga bland annat på 

återvinningscentralerna. Insamlade textilier hanteras av ideella organisationer.  

Farligt avfall 
MERAB hanterar följande fraktioner av farligt avfall: småkem, impregnerat virke, el- och 

elektronikavfall och asbest.  

Impregnerat virke 
Mängden impregnerat virke ökar för varje år. Avfallet går till förbränning. 

Småkem 
Detta avfall är främst färg, oljor och andra kemikalierester som uppstår i ett hushåll, vilket hushållen 

ska sortera ut sitt och lämna det på en återvinningscentral. Flerbostadshus har också möjligheten att 

anordna fastighetsnära insamling av farligt avfall i särskilda skåp. Det farliga avfall som samlas in 

sorteras och packas om av extern entreprenör och transporteras sedan till en anläggning för mottagning 

och behandling av farligt avfall. 

Asbest 
Asbest tas enbart emot på Rönneholms avfallsanläggning. På anläggningen finns en separat deponicell 

för deponering av asbest. 

Elektronikavfall och batterier 
Hanteringen av elektriska och elektroniska produkter regleras av producentansvar. Elavfall samlas in 

vid kommunens återvinningscentraler samt genom fastighetsnära hämtning av större kollin. Det 

insamlade el- och elektronikavfallet hämtas sedan av El-Kretsen för slutlig behandling. 

Ej återvinningsbart avfall 
Det avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas läggs på deponi. I Figur 2 visas deponerad 

mängd hushålls- och verksamhetsavfall sedan 2002. Deponerad mängd för 2021 är 14,2 kg/person, 

vilket kan jämföras med medianvärdet för riket som ligger på ca 16 kg/person.  

 

 

Figur 3 Deponerade mängder avfall 2002-2020 i MERAB-regionen. Källa: Avfall Web.  

Information till hushållen 
Information sker via MERABs hemsida samt via ett digitalt informationsbrev som återkommande 

skickas ut till de som önskar få det. Information sker också via annonsering i dagspress samt i vissa 

fall på kommunernas hemsida och sociala medier. 

Kundnöjdhet 
Under hösten/vintern 2021 skickades en enkät ut till 1500 slumpvis utvalda hushåll i Eslöv, Höör och 

Hörby. I nedanstående tabell finns delvis en sammanställning av resultatet. 
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Tabell 4 Resultat av enkät om kundnöjdhet i Eslöv, Hörby och Höör. Enkäten genomfördes 2021. 

 

Övrigt verksamhetsavfall 
Övrigt avfall avser avfall som inte omfattas av kommunalt ansvar eller producentansvar. Detta avfall 

utgörs av avfall från företag och andra verksamheter, och som uppkommer i samband med en 

verksamhets produktion av varor eller tjänster. Verksamhetsutövaren har själv ansvar för att det egna 

avfallet transporteras bort och behandlas enligt EU:s avfallstrappa. Avfallet samlas in av entreprenörer 

på uppdrag av den enskilda verksamheten och transporteras till en av verksamheternas avtalade 

anläggningar för omhändertagande. Mängderna verksamhetsavfall som hanteras i regionen är dåligt 

kända. 

Verksamheter som hanterar särskilt stora avfallsströmmar 
I nedanstående tabell finns verksamheter inom kommunerna som hanterar särskilt stora 

avfallsströmmar.  

 

  

Mycket 

god 

hållbarhet

God 

hållbarhet

Mindre 

god 

hållbarhet

Dålig 

hållbarhet
Merab Eslöv Hörby Höör

Nöjdhet avfallshantering en- och tvåfamiljshus (%) >94 85−94 75−84 <75 83 85 84 81

Nöjdhet avfallshantering lägenhet (%) >94 85−94 75−84 <75 62 83 40 64

Nöjdhet hämtning kommunalt avfall vid bostad (%) >94 85−94 75−84 <75 82 80 83 82

Nöjdhet besök ÅVC (%) >94 85−94 75−84 <75 90 94 88 89

Nöjdhet information (%) >94 85−94 75−84 <75 78 72 81 80
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Tabell 5 Verksamhetsutövare inom avfallsbranschen i Eslöv, Höör och Hörby kommuner. 

Kommun Verksamhet Avfallstyp Behandling 

Eslöv Rönneholms 

avfallsanläggning I 

Stehag  

  

Hushållsavfall, 

verksamhetsavfall,  

återvinningsmaterial, 

producentavfall, park- 

och  

trädgårdsavfall, 

oljeskadad jord, farligt 

avfall  

Sortering, omlastning, 

mellanlagring, krossning,  

siktning, flisning, kompostering, 

deponering  

 

Eslöv Stena Recycling AB  

 

Plast, papper, wellpapp, 

metallskrot etc.   

Mellanlagring och omlastning 

Eslöv Eslövs kommun, 

Ellinge 36:2  

Asfalt, betong, grus, 

jord, ris  

Mellanlagring  

Eslöv Granaths Bilskrot AB  

  

Bilskrot Tömning miljöfarliga vätskor, 

demontering  

miljöfarliga komponenter, 

demontering komponenter  

och material för återanvändning 

eller återvinning  

Eslöv Hurva 

Bildemontering  

 

Bilskrot Hurva Bildemontering  

Tömning miljöfarliga vätskor, 

demontering  

miljöfarliga komponenter, 

demontering komponenter  

och material för återanvändning 

eller återvinning  

Eslöv Persmarkens 

Entreprenad AB 

Asfalt, betong, grus, 

jord  

 

Mellanlagring 

Eslöv RD Trading Metall  

 

Metallskrot (järn, 

rostfritt, mässing, 

koppar, aluminium, 

bly), batterier  

Mellanlagring och sortering 

Eslöv Somar Bilskrot 

Export & Import  

tömning miljöfarliga 

vätskor, demontering  

miljöfarliga 

komponenter, 

demontering 

komponenter  

och material för 

återanvändning eller 

återvinning  

 

 

Bilskrot  

 

Tömning miljöfarliga vätskor, 

demontering  

miljöfarliga komponenter, 

demontering komponenter  

och material för återanvändning 

eller återvinning  
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Eslöv Digab AB  

 

Byggnads- och 

anläggningsavfall 

 

Hantering av icke farligt avfall av 

typen byggnads- och/eller 

anläggningsavfall. 

Eslöv Delvator AB  

 

Byggnads- och 

anläggningsavfall  

 

Hantering av farligt avfall av 

typen byggnads- och/eller 

anläggningsändamål 

Eslöv EM Service AB Spillolja Mellanlagring och insamling av 

spillolja 

Eslöv Zeppelin Sverige AB 

 

Farligt avfall och icke-

farligt avfall 

Mellanlagring 

Eslöv Stena Technoworld 

AB  

 

Kylskåp och frysar  

 

Mellanlagring och tömning av 

kylkrets 

Eslöv Stena Recycling AB  

 

Metallskrot, 

blybatterier, 

returpapper, plast  

Omlastning, sortering, 

mellanlagring 

Eslöv Svevia AB  Asfalt Mellanlagring, krossning, 

återvinning 

Eslöv Sydvatten 

slamdeponi  

Vattenverksslam Deponering 

Eslöv Återvinningscentral i 

Eslöv  

 

Grovavfall, farligt 

avfall, förpackningar 

samt  

elektriska och 

elektroniska produkter 

som ryms inom  

producentansvaret  

Sortering, omlastning, 

mellanlagring m.m. 

Eslöv Återvinningscentral i 

Löberöd  

 

Grovavfall, farligt 

avfall, förpackningar 

samt  

elektriska och 

elektroniska produkter 

som ryms inom  

producentansvaret  

Sortering, omlastning, 

mellanlagring m.m. 

Eslöv Återvinningscentral i 

Marieholm  

 

Grovavfall, farligt 

avfall, förpackningar 

samt  

elektriska och 

elektroniska produkter 

som ryms inom  

producentansvaret  

Sortering, omlastning, 

mellanlagring m.m. 

Eslöv Leif Dagsberg Massor icke-farligt 

avfall 

Bearbetning, lagring och sortering 

Eslöv Norrvidinge 

Lastbilscentral AB 

Massor, rivningsavfall  

 

Lagring, sortering och krossning 

av icke-farligt avfall 

Höör Höörs kommun Schaktmassor mellanlagring 
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Höör MERABs ÅVC Alla typer av avfall inkl 

farligt avfall 

mellanlagring 

Höör Håsab (Höörs åkeri 

och schakt) 

Schaktmassor och 

avfall 

mellanlagring 

Höör VA-gruppen Schaktmassor   

Höör Connys entreprenad Schaktmassor  

Hörby 36an Service Alla typer av avfall, 

inklusive farligt avfall. 

Samlar in och sorterar, 

transporterar vidare till 

mottagningsanläggning. 

Hörby Bo Altenstam AB Bygg- och 

rivningsavfall, Elavfall 

i form av kabel   

Sortering av bygg- och 

rivningsavfall, Bearbetning av 

kabel till kabelgranulat 

Hörby Br. Andersson Åkeri 

o Gräv 

Asfalt   Samlar in, krossar och lagrar inför 

återanvändning 

Hörby Ekeröds Gräv o Last Schaktmassor  Krossning och lagring 

Hörby Kommunens 

Gata/Park 

Betong och liknande Krossning och lagring (endast 

kommunens egna) 

Hörby Gösta Palm Maskin 

AB 

Betong, schaktmassor Sortering, Krossning av betong, 

lagring 

Hörby Jerry Liedholms 

Åkeri 

Schaktmassor, asfalt Sortering, Krossning, lagring 

Hörby Ringsjön Logistic 

AB 

Schaktmassor, Asfalt Sortering, Krossning, lagring 

Hörby S-Schakt AB Schaktmassor  Sortering, lagring 

                                 

Andra avfallsanläggningar utanför kommunerna  
Utanför kommunerna finns flera anläggningar som används för återvinning och bortskaffande av 

avfall som uppkommit inom kommunerna.  

De viktigaste av dessa anläggningar är:  

• Biogasanläggning: C4 Energi i Karpalund 

• Anläggning för förbränning av restavfall samt hantering av farligt avfall: SYSAV i Malmö 

• Materialåtervinningsanläggningar för olika fraktioner: Stena Recycling i Eslöv 

Avfallsförebyggande och -hantering i kommunala verksamheter 
Kommunala verksamheters avfall består av både verksamhetsavfall och avfall som motsvarar 

hushållens avfall. Det uppstår i samband med olika typer av verksamhetsutövning, exempelvis 

förskola och skola, äldreomsorg, kommunkontor, parkförvaltning, byggnation, reningsverk och 

kommunala avfallsanläggningar. Beskrivningen av nuläget i kommunala verksamheter utgår från de 

mål- och verksamhetsområden som avfallsplanen är indelad i. Beskrivningarna omfattar alla tre 

kommunerna och hålls på en övergripande nivå då det till stor del saknas uppföljning av mängder i 

material- och avfallsflöden i dagsläget.  

Avfallsförebyggande i intern organisation, administration och intern service  
De kommunala verksamheternas interna arbete med avfallsförebyggande kan påverkas av varje 

verksamhet som anskaffar, använder eller avyttrar produkter, vilket innebär samtliga verksamheter. 

Vissa verksamheter har ett särskilt stort ansvar, bland annat de som tillgodoser interna service och 
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samordning. Kommunledningen ansvarar för förvaltningsövergripande samordning och kan initiera 

och samordna gemensamma projekt och förändringar som leder till avfallsförebyggande och 

resurshushållning. Där administreras också mål- och budgetprocessen, som är ett viktigt styrmedel för 

att styra utvecklingen mot resurshushållning och cirkulär ekonomi. Strategisk utveckling påverkar på 

många sätt också det interna arbetet med resurshushållning och avfallsförebyggande, bland annat 

genom samordning, rådgivning, uppföljning och utveckling. Samtliga kommuner har miljöstrateger 

som driver det interna miljöarbetet framåt. Dessa är organiserade på liknande sätt. I Eslövs kommun är 

den miljöstrategiska funktionen placerad på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, medan den i 

Höör finns inom Samhällsbyggnadssektor och i Hörby på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Alla 

kommunerna är i behov av att uppdatera sin strategiska miljöstyrning. 

Upphandlingsverksamheter har ett viktigt uppdrag i att integrera avfallsförebyggande och cirkulära 

aspekter i policy och riktlinjer för inköp och upphandling. I Eslöv har arbetet med detta kommit långt, 

både när det gäller processer och styrdokument. Det är fortfarande oklart hur 

entreprenadupphandlingar ska kunna omfatta liknande hållbarhetskrav som i övrig upphandling då de 

inte ingår i Inköp- och upphandlingsavdelningens ansvar. Det saknas också specifik 

hållbarhetskompetens inom upphandlingsverksamheten. Kriterieplan för hållbar utveckling är under 

utveckling. I Höör och Hörby är upphandlingsarbetet förlagt till Inköpscentralen, en 

upphandlingsorganisation som är gemensam med flera andra kommuner. Inköpscentralen ansvarar för 

inköp och upphandlingar för de kommuner och bolag som ingår i inköpssamverkan. Detta innebär 

också nya riktlinjer för inköp och upphandling. En ny upphandlingspolicy beskriver uppdraget att 

ställa krav på miljö och social hänsyn i det som upphandlas och köps in. Utöver det så utgår arbetet 

från att stötta kommunerna att tillgodose sina respektive kommunala mål, visioner och 

verksamhetsmål. Inköpscentralen har anställt en hållbarhetscontroller som kan tillse 

avfallsförebyggande och cirkulära aspekter i det fortsatta arbetet. Inköpscentralens verksamhet ska 

främja inköp som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara samt bidra till att kommunens mål 

uppnås. 

IT-verksamheterna har, tillsammans med användarna, också stor möjlighet att förebygga 

elektronikavfall och förlänga användningstiden på IT-produkter. Avdelningen Servicecenter i Eslöv, 

där IT och Kontaktcenter ingår, är en del av serviceförvaltningen som lyder under servicenämnden. 

IT-verksamheten äger och hanterar livscykeln för servrar och nätverksutrustning, medan 

verksamheterna själva äger datorer, telefoner, surfplattor, skärmar och skrivare. Den står för 

upphandling, avtal, inköp, installation, felavhjälpning och utbyte/återtag. Undantaget de pedagogiska 

verksamheterna som har egna avtal med mera för sina Mac-datorer och Ipads. Återtagsskåp från Atea 

– Loop 3 finns som kan hantera all IT-utrustning inom kommunen. I dag köps alltid 4-årigt HP 

CarePack till datorer. Samma kravställning som används av Ateas 100-klubb (organisationer som 

arbetar för 100-procentigt återtag av IT-utrustning) ställs i upphandling av återtagstjänst. 

Verksamheten verkar för att i framtiden äga hela de digitala arbetsplatserna, alltså även datorer, 

surfplattor, telefoner och skärmar, och hantera livscykeln för dem. IT skulle också kunna verka för 

samordning av hela kommunorganisationens återtag av IT-utrustning. Ett mål är också att vid inköp av 

datorer köpa 5-årigt HP CarePack. 

I kommunerna Höör och Hörby levereras IT-tjänster av det kommunägda bolaget Unikom (övriga 

ägare är Östra Göinge och Osby, Sjöbo och Bromölla). Unikom äger all central infrastruktur som till 

exempel central nätverksutrustning och servrar, och även datorer och nätanslutna skrivare. 

Verksamheterna äger själva all kringutrustning som skärmar, tangentbord, mobila enheter 

Chromebooks och AV-utrustning. Datorer byts ut vart fjärde år. Höörs kommun och Unikom är 

liksom Eslövs IT-verksamhet med i Ateas 100-klubb. Unikom tar hand om återtag av den utrustning 

som ägs av verksamheterna. All utrustning returneras till leverantör för omhändertagande, återbruk 

och/eller återvinning. Ett av bolagets mål är att initiera energieffektivisering och cirkulärt tänk för att 

utifrån sitt uppdrag bidra till en god natur och miljö. Unikom verkar för att gradvis överta ägandeskap 

för mer IT-utrustning. Bolaget kommer att fortsätta fokusera på hållbarhet. Höörs kommun har antagit 

en rutin för återtag av de IT-produkter som kommunen köper in. 

Även verksamheter som ansvarar för lokalförsörjning kan ha goda möjligheter att skapa 

förutsättningar för kommunala verksamheters avfallsförebyggande. Organisationen för dessa 
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verksamheter skiljer sig åt mellan de olika kommunerna. Bland annat kan de i utveckling och 

förvaltning av det kommunala fastighetsbeståndet bidra till att andelen verksamhetslokaler som har 

erforderlig källsortering ökar och att renhållningsavtal är anpassade efter de avfallsflöden som faktiskt 

uppstår. Detta arbete har till stor del genomförts i Hörby kommun, där bland annat papperskorgar har 

avlägsnats från kontoren för att öka användningen av installerade sorteringsmöbler. I Eslöv och Höör 

återstår detta arbete i olika utsträckning. Inom Serviceförvaltningen i Eslöv, som lyder under 

Servicenämnden, återfinns fastighetsavdelningen som ansvarar för lokalförsörjning. Teknisk 

förvaltning, planerat underhåll, löpande drift och skötsel, energiuppföljning, fastighetsägaransvar ingår 

i deras ansvar. Avfall uppstår i samband med reparationer, renoveringar och vissa leveranser av 

förbrukningsvaror. De samarbetar med hyresgäster och lokalvård för att förenkla avfallssorteringen i 

tidigt skede. I Höör hanteras dessa frågor av fastighetsenheten, som lyder under kommunstyrelsen. De 

bistår bland annat med hjälp att ordna utrymme för sophantering och sortering i verksamhetslokalerna. 

I Hörby finns fastighetsavdelningen inom Kommunservice. Det är framför allt avfall från hyresgäster 

och från byggprojekt som genereras. Verksamheten tillser bland annat att hyresgästerna har tillgång 

till checklistor för sortering etc. 

Avfallsförebyggande i mötet med medborgaren  
Flertalet verksamheter vänder sig direkt till medborgaren, i form av hushåll, föreningar, näringsliv, 

barn och unga, funktionsvarierade och äldre. Kommunen kan välja att föregå med gott exempel i mötet 

med medborgaren och möjliggöra dennes avfallsförebyggande. Ett av de verksamhetsområden som 

under många år arbetat med avfallsförebyggande i mötet med olika målgrupper är 

måltidsverksamheter. Måltidsverksamheterna i Eslöv, Höör och Hörbys kommuner ansvarar för 

menyplanering, tillagning och delvis servering av frukost, lunch och mellanmål till förskola, 

fritidshem och pedagogisk omsorg. Tillagning av måltider sker även till särskilda boenden liksom 

tillagning och servering i seniorrestauranger. 

I Eslövs kommun är måltidsverksamheten en del av Serviceförvaltningen och lyder under 

Servicenämnden. Verksamheten genererar olika typer av avfall och har under flera år arbetat aktivt för 

att minskat matsvinn.  De har en handlingsplan för minskat matsvinn till 2030. I dagsläget följs 

verksamhetens övriga avfallsströmmar inte upp. I Höörs kommun ligger måltidsverksamheten under 

Barn- och utbildningssektor och lyder under Barn- och utbildningsnämnden. Höörs kommun delar 

kompetensen måltidsutvecklare med Eslövs kommun. Verksamheten genererar avfall av olika slag. 

Matsvinnet följs upp men verksamhetens övriga avfallsströmmar följs inte upp i dagsläget. Hörby 

kommuns måltidsverksamhet finns på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Det matsvinnsförebyggande 

arbetet i Hörby har än så länge inte etablerats i samma utsträckning som i Eslöv eller Höör, men 

arbetet har påbörjats bland annat genom erfarenhetsutbyte med dessa kommuner.  

Kultur- och fritidsverksamheterna har också som uppgift att möta medborgaren. Eslövs Kultur- och 

fritidsförvaltning, som lyder under Kultur- och fritidsnämnden, ansvarar för bad, kulturskola, 

bibliotek, ungdomsverksamhet, mötes- och konferensanläggning och kultur- och fritidskontor. De 

avfallsflöden som främst uppstår i dessa verksamheter är plast, papper och matavfall. Verksamheten 

har utvecklat en checklista för miljösmarta evenemang som vänder sig till alla kommunala 

verksamheter, och de har gemensam användning av maskiner på biblioteket med 3D-skrivare, 

elektronik etcetera. De arbetar också med Fritidsbanken för utlåning av fritidsutrustning till 

allmänheten och genomför aktiviteter för återbruk, som lagning av kläder. I Höör ligger kultur- och 

fritidsverksamheten i huvudsak under sektorn för Kultur, arbete och folkhälsa. Ansvaret för 

exempelvis idrottsplatser finns dock inom samhällsbyggnadssektor.  Avfallsflöden som uppstår är 

liksom i Eslöv papper och pappersförpackningar, plastförpackningar samt visst matavfall. I Hörby 

ligger verksamheten inom kultur- och fritidsavdelningen under sektor Livsmiljö. De främsta 

avfallsflödena är även här pappersförpackningar, plastförpackningar och i viss utsträckning matavfall.  

Inom vård- och omsorgsverksamheter uppstår avfall bland annat i form av förbrukade 

engångsprodukter och matavfall. 

I vissa fall finns det sociala motiv till att starta upp verksamheter som också bidrar till 

resurshushållning. Ett exempel är Höörs Möbelblock som möjliggör återbruk av inventarier inom den 

kommunala organisationen. I Höörs kommun ansvarar Social sektor och Socialnämnden för 



18 
 

omsorgen. Verksamheten ansvarar för äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, 

individ- och familjeomsorg samt kommunal hälso- och sjukvård. Olika typer av avfall genereras där 

skyddsutrustning och -material såsom munskydd, visir, förkläden och handskar utgör en särskilt stor 

andel. Avfallsströmmarna följs inte upp idag. I Eslövs kommun ansvarar förvaltningen Vård och 

Omsorg, som lyder under vård- och omsorgsnämnden. I Hörby kommun ligger ansvaret på Vård och 

Omsorg under Sektor omsorg. Inom verksamheten genereras framför allt avfall som relaterar till 

arbetsrelaterat skyddsmaterial, men även i viss utsträckning matavfall. 

Pedagogisk verksamhet har genom läroplanerna ansvar för lärandet för hållbar utveckling gentemot 

eleverna. I Eslövs kommun ansvarar Barn- och utbildningsförvaltningen för frågor som rör utbildning. 

Två nämnder styr verksamheten, Barn- och familjenämnden (förskola och grundskola) och Gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämnden (gymnasiet, gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen, svenska för 

invandrare, särvux samt Yrkeshögskolan). De stora avfallsflödena omfattar framför allt 

förbrukningsmaterial av olika slag. Varje enhet ansvarar själv för inköpen av dessa. En användartrappa 

har etablerats för att användningen av datorer och smartboards ska kunna utnyttjas så effektivt som 

möjligt. Paddor och datorer repareras i den mån det går innan de anses vara förbrukade. Inom 

förskolan finns ett återanvändningscenter för kreativt lärande som kallas Återvinsten. Barn- och 

utbildningsförvaltningen samarbetar med Serviceförvaltningen i frågor som rör återbruk. Även 

väsentliga mängder matavfall uppstår i verksamheterna. I dagsläget följs verksamhetens 

avfallsströmmar inte upp. 

Barn- och utbildningssektor ansvarar för skola och förskola i Höörs kommun. Verksamheten styrs av 

barn- och utbildningsnämnden. Sektorn ansvarar för förskola och barnomsorg, grundskola, fritidshem 

och vuxenutbildning. Avfallsflödena omfattar exempelvis emballage av olika slag samt papper. 

Förebyggande av avfall sker genom återanvändning av papper, dubbelsidig utskrift samt återbruk av 

möbler. Samarbete sker framför allt med fastighetsbolaget HFAB. I dagsläget följs verksamhetens 

avfallsströmmar inte upp. I Hörby kommun har Sektor Bildning ansvar för förskola, grundskola, 

fritidshem och Lärcenter (IM och vuxenutbildning). Verksamheten styrs av Barn- och 

utbildningsnämnden. De stora avfallsflödena består framför allt av papper, förpackningar och 

emballage, plast samt matavfall och organiskt avfall. Avfallsförebyggande arbete sker genom att hålla 

koll på utskrifter och undvika engångsmaterial. Pedagogiska måltider stärker beteenden som leder till 

minskat matsvinn. Elektronisk utrustning går i retur till Unikom och det elektroniska avfallet hålls på 

minimal nivå genom leasingavtal. Gamla Chromebooks används som låneverktyg och inventarier 

används på nya ställen när det är möjligt. I dagsläget följs verksamhetens avfallsströmmar inte upp. 

Avfallsförebyggande i natur- och livsmiljöer  
Fysisk planering är ett viktigt styrmedel för att planera livsmiljöer så att de ger goda förutsättningar 

för avfallsförebyggande och en hållbar avfallsinfrastruktur. I Eslöv är det kommunledningskontoret 

som ansvarar för den fysiska planeringen, som lyder under kommunstyrelsen. I Höör hanteras den 

inom Samhällsbyggnadssektor under Kommunstyrelsen. I Hörby hanteras den fysiska planeringen av 

Planering & Utveckling som lyder under Styrning och Ledning. I planbeskrivningen för detaljplaner i 

Eslöv finns avfallshantering och renhållning upptaget under rubriken Teknisk försörjning. Alla 

detaljplaner skickas till MERAB under samråd och granskning så att de kan granska och lämna 

synpunkter. I Höör tillämpas MERABs krav för tömningsbilarnas framkomlighet och möjlighet att 

vända i nya detaljplaner. MERAB är inbjudna till återkommande planberedningar där alla detaljplaner 

och översiktsplaner presenteras och diskuteras, inklusive hämtning av avfall. MERAB har även hållit i 

en presentation på planberedningen, så att MERABs perspektiv är känt av planarkitekter, 

projektingenjörer med flera. I Hörby saknas specifika ställningstaganden kring avfallshantering i den 

gällande översiktsplanen, men håller på att arbetas fram i översiktsplanen 2035 som är under 

framtagande. Dialoger mer MERAB sker i detaljplaneskedet, där MERAB deltar i 

planberedningsgruppen.  

Gata-parkverksamheterna i kommunerna har ansvar för gaturenhållning och renhållningen på 

offentlig plats, bland mycket annat. Avdelningen Gata, trafik och park i Eslöv är en del av Miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Ingen skötsel sker i egen kommunal regi, utan skötsel av gator och 

parker sker genom upphandlade entreprenader. Avdelningens avfallsströmmar uppkommer inom 
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entreprenaderna. I nuvarande upphandlingar av entreprenader är avfallshanteringen inte reglerad, men 

verksamheten ser möjlighet att formulera krav framöver. Exempelvis kompostering och återföring av 

kompostmaterial i rabatter eller återvinning av asfaltkross i asfalteringen. Detta kräver dock en 

översyn av skötsel- och byggstandard. I Höör finns gatu-parkverksamheten inom 

Samhällsbyggnadssektor. Där har flertalet insatser gjorts som bidrar till avfallsplanens intentioner, 

bland annat försök med sopsortering i ett friluftsområde, införskaffning av smarta sopkärl, en 

soputställning för att tydligt visa hur lång tid det tar att bryta ner skräpet, och etablering av 

skräpstationer för dem som vill hjälpa till genom att ta en påse och plocka upp lite skräp på sin 

promenad. Fimpuppsamlare har satts upp på vissa sopkärl och även pantrör för att ge möjlighet till lätt 

återvinning. I Hörby ligger Gata Park under Kommunservice. Inom verksamheten har man arbetat med 

tätare sopning av gator och torg samt tätare tömningar av allmänna sopkärl i tätorten som en insats att 

förebygga nedskräpning. Gemensamt för kommunernas gata-parkverksamheter är att ungefär samma 

avfallsflöden uppstår: grus, löv med mera från gatusopning; park- och trädgårdsavfall; avfall från 

skräpplockning och papperskorgar på allmän plats; slamsugning av rännstensbrunnar; asfalthantering; 

massor samt bygg- och rivningsavfall; övergivna bilar; snö från snöröjning; farligt avfall och elavfall; 

möbler; och annat som har slängts på allmän plats. Ingen av verksamheterna följer i dag upp hur stora 

mängder av dessa avfallsströmmar som alstras. 

I kommunala byggprojekt finns också goda möjligheter att agera avfallsförebyggande, i synnerhet 

kopplat till bygg- och rivningsavfall, inklusive massor. Inom Serviceförvaltningen i Eslöv, som lyder 

under Servicenämnden, återfinns verksamheten som ansvarar för byggprojekt. Där uppstår avfall 

främst i samband med rivning och ombyggnation. Finns det material som går att återanvända så 

undersöks den möjligheten. Upphandlingskrav ställs på att entreprenörer har en miljöplan och att de 

följer aktuell avfallslagstiftning. I Höör hanteras byggprojekt med fokus på infrastrukturutbyggnad på 

Samhällsbyggnadssektor under Kommunstyrelsen, inom Plan, bygg och projektenheten. Där är det 

främst massöverskott som utgör ett stort flöde. En masshanteringsplan har tagits fram och hantering av 

massor inom ett och samma projekt prioriteras. I Hörby  

Fastighetsbolag har goda möjligheter att agera avfallsförebyggande i utveckling och förvaltning av 

fastighetsbeståndet. Eslövs bostads AB är Eslövs kommunala fastighetsbolag, som bygger och 

förvaltar bostäder. Det är framför allt hushållssopor och byggavfall vid renoveringar och nybyggnad 

som genereras. Bolaget arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor som kan kopplas till avfallsförebyggande, 

exempelvis genom upphandling med krav på källsortering i en mängd olika fraktioner och avfall på 

deponi max 20 procent i samband med takbyte. Det pågår också ett projekt för att främja återbruk och 

delning mellan hyresgäster. Höörs fastighets AB (HFAB) arbetar med att stärka den fastighetsnära 

källsorteringen i sina fastigheter. Internt återbruk är etablerat för vissa byggvaror. I Hörby anger 

fastighetsbolaget Hörbybostäder AB och Hörby Industrifastigheter AB att de inte har några 

avfallsflöden, och att de inte heller bedriver något arbete för att främja materialåtervinning eller 

återbruk. De följer däremot ett styrdokument som heter Helt och rent i våra bostadsområden.  

VA-verksamheterna i kommunerna utgörs av VA SYD som hanterar bland annat Eslövs VA-

försörjning, och Mittskåne Vatten i Höör och Hörby. Dessa organisationer har olika förutsättningar att 

arbeta förebyggande. VA SYD har för Eslövs del Ellingeverket, som har varit Revaq-certifikade sedan 

2008. De största avfallsflödena där är brännbart hushållsavfall (26,8 ton) och gallerrens (22,6 ton), 

utöver flertalet andra avfallsslag. Att minska mängden avfall är ett ständigt pågående arbete inom VA 

SYD. Årligen genomförs ett stort antal studiebesök på reningsverken och utbildningar på Kretseum - 

kretslopp och kunskapscentrum i Hyllie, Malmö. Information till allmänheten och särskilda 

målgrupper är en viktig del av VA SYDs uppströmsarbete. Verksamheten bidrar till att sluta även 

andra försörjningsflöden. Biogasen som produceras i rötkammarna Ellinge avloppsreningsverk 

används både till uppvärmning av egna byggnader och säljs till energiföretaget St 1 för uppgradering 

och leverans till fordonsgasanvändning. Reningsverkets behov av uppvärmning av lokaler tillgodoses 

av internt fjärrvärmenät där biogas används som bränsle. Värmeenergi produceras i Kraftringens regi 

från en storskalig värmepumpanläggning där utgående avloppsvatten utgör värmekällan. 

Årligen alstras drygt 3000 ton slam i Hörby och 2000 ton i Höör, vilken sprids på salix och 

fodergrödor. Verksamheten är inte certifierad enligt Revaq eller motsvarande.  Andra typer av 

avfall/restprodukter som genereras är:  
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• Tvättat rens från rensgallret samlas upp i kärl och hämtas varannan vecka av det 

kommunala renhållningsbolaget (MERAB). Renset består av sådant som inte hör hemma i 

avloppet, exempelvis tops, tamponger, trasor m.m. 

• Sand samlas upp i sandfång, tvättas och blandas med slammet 

• Wellpapp och brännbart avfall lagras i containers som tillhandahålls och töms av det 

kommunala avfallsbolaget MERAB. 

• Metallskrot lagras i container som hämtas av BA metallåtervinning vid behov 

• Farligt avfall sorteras i LOTS- system med typgodkända behållare för spilloljor, oljefilter, 

fast material, sprayburkar, elkablar och lysrör som hämtas av Sysav vid behov. Annat 

farligt avfall än ovanstående förvaras separat i godkänt utrymme och hämtas av Sysav vid 

behov. 

Avfallsförebyggande avfallsinfrastruktur  
Renhållningsverksamheten har mycket stora möjligheter att bidra till resurshushållning och cirkulär 

ekonomi då de ansvarar för hanteringen av delar av samhällets materialflöden. Hur 

renhållningsbolaget är rustat för att följa med i teknikutvecklingen och stadsutvecklingen påverkar 

vilken service som kan tillhandahållas – gentemot näringsliv och hushåll likaväl som andra 

kommunala verksamheter.  MERAB är en förhållandevis liten organisation som hittills varit fokuserad 

på drift. I och med förtydligad avfallslagstiftning ökar kraven på kommunerna att arbeta mer aktivt 

med avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering, vilket ställer krav även på den gemensamma 

avfallsorganisationen 

Avfallsförebyggande genom kunskap och information  
Alla verksamheter som kommunicerar internt och externt har möjlighet att integrera 

hållbarhetsaspekter som i detta fall berör konsumtion och avfall. Kommunen har dessutom ett 

lagstadgat ansvar att informera hushållen om hur avfall ska sorteras och hanteras i enlighet med 

avfallstrappan. Eftersom kommunen i enlighet med gällande kommunikationsstrategier ska ge ett 

samlat budskap utåt så bör avfallsförebyggande och avfallshantering för resurshushållning och cirkulär 

ekonomi ingå i dessa. Avfallsplanen innehåller flera åtgärder som bidrar till en tydligare 

kommunikation. På ett internt plan handlar det till stor del om uppföljning kopplad till 

verksamhetsutveckling och budget, men också om fortbildning och ökad kunskap.  

 

 


