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Avfallsplan för Eslöv, Höör och Hörby kommuner med handlingsplan för resurshushållning och 

cirkulära materialflöden 2023-2026 
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Kommun:  

Ärende:  

Kommunal författningssamling: 

Version: 2.0 

Beslutande instans: Kommunfullmäktige i respektive kommun 

Antagandedatum: våren 2023 

Planen gäller från och med antagandedatum: våren 2023 

Revidering: en gång per mandatperiod 

För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige i respektive kommun. 

Beslut om revidering:  

Kontaktperson Eslöv: 

Kontaktperson Höör: 

Kontaktperson Hörby: 

Kontaktperson MERAB: 

 



Bilaga 6 – Uppföljning av avfallsplan 2018 - 2021 

För att nå målen i avfallsplanen krävs att åtgärder vidtas. Nedan följer de åtgärder kommunfullmäktige 

beslutat ska genomföras för att bidra till att nå målen. Många av målen från avfallsplanen saknar 

nyckeltal vilket gör det svårt att göra en direkt uppföljning på om målen är uppnådda eller inte. Dock 

tyder en del av åtgärder som har gjorts för att uppnå målen på att det har arbetats med målen på något 

sätt och att vissa områden som målen belyser har förbättrats. 

Nedan redovisas i vilken utsträckning åtgärder i avfallsplanen har uppfyllts av respektive kommun och 

MERAB. Åtgärderna bedöms som genomförd, delvis genomförd/påbörjat, ej genomförd eller kunde 

inte bedömas och indikeras av nedanstående symboler: 

 

 

 
Genomförd 
 

 
Delvis genomförd/ 
Påbörjat 

  
Ej genomförd 
 

 

Kunde inte 

bedömas  

 Antal åtgärder som fick 
denna bedömning 

Antal åtgärder som 
fick denna 
bedömning 

Antal åtgärder som 
fick denna 
bedömning 

Antal åtgärder 
utan svar 

Eslöv 5 3 1 4 

Höör 7 2 1 3 

Hörby 4 5 3 1 

MERAB 3 1 1 0 

 

 

 

 

  



Hantering av avfall inom bygg- och anläggningssektorn 

Byggnads- och rivningsavfall 
Mål 1: Senast år 2020 ska förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat 

materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall vara minst 70 viktprocent. 

 

Åtgärd Ansvar Tid: 
1. Ställa krav på hanteringen av bygg- och rivningsavfallet i 
upphandlingen och följa upp att kraven efterlevs. 

Kommunen och kommunala 
bolag som fastighetsägare. 

 

Kontinue-
rligt samt 
vid 
upphand-
lingar 

     Eslöv     Höör            Hörby  

1. 2. Bedriva tillsyn över hanteringen av bygg- och rivningsavfall 

på byggarbetsplatsen. Tillsynen innebär att kvitto eller 

dokumentation ska visas som styrker att korrekt 

omhändertagande har skett.  

Byggnadsnämnden eller 
motsvarande. 

 

 
Tillsyn ska 
bedrivas 
kontinue-
rligt  
 

     Eslöv   Höör   Hörby   

 

Avfall i anläggningsarbeten 
Mål 2: Den miljö- och hälsomässigt säkra användningen av avfall och material i anläggningsarbeten 

ska öka. 

 

Åtgärd Ansvar Tid: 

1. De miljöbästa åtgärdsalternativen, som till exempel 
behandling och återanvändning av massor, ska utredas och 
övervägas vid byggnation och ombyggnation av alla slag. 

Kommunen som 
verksamhetsutövare. 

Vid samtliga 
byggnations 
och 
ombyggna-
tionsprojekt Eslöv  Höör  Hörby  

 

  



Hushållens avfall 
 

Återanvändning och förberedelse för återanvändning 
Mål 3: Målet innefattar både åtgärder för att öka kunskapen om källsortering av hushållens avfall. 

Tyngdpunkten ligger dock på återanvändning av material. Återanvändningen av hushållens avfall ska 

öka, bland annat genom att det ska bli enklare för hushållen att lämna material och produkter till 

återanvändning eller till förberedelse för återanvändning. Målet innefattar även att återanvändning 

av textiler och materialåtervinning av textilavfall ska öka.  

 

Åtgärd Ansvar Tid: 

1. En intern Kommunikationsplan ska tas 
fram tillsammans med Ebo. 

MERAB tillsammans med respektive kommuns 
kommunikatörer/ 

informatörer samt Ebo.  

 

2018 

 

 

 

Materialåtervinning och insamling 
Mål 4: Materialåtervinning av kommunens och hushållens avfall ska öka och minst 90 procent av 

hushållen ska vara nöjda med insamlingen. Avfallshanteringen behöver samordnas med annan 

samhällsplanering.  

 

Åtgärd Ansvar Tid: 

1. 1. Avfallsplaneringen ska samordnas med annan samhällsplanering i ett tidigt 
skede. MERAB bjuds in till plangruppsmöten i uppstartskedet på respektive 
kommun. 
Eslöv har inte regelbundna planmöten men MERAB var kallad en gång när de 
hade det. 

Kommunens 
planavdelning 
eller 
motsvarande. 

 

2018-
2021 

Eslöv  Höör  Hörby    
 

2. 2. Kommunen och dess bolag ska källsortera sitt hushållsavfall så att det kan 
återvinnas. Fastighetsägare ska tillgodose hyresgästers möjligheter att sortera 
sitt avfall i åtta fraktioner.  

3. Nyckeltal – kommunens fastigheter som inte kan källsortera i åtta 
fraktioner/totala antalet fastigheter (Redovisas av MERAB)* 

4. *MERAB har inte kännedom om vilka kommunala verksamheter som skall 
omfattas av målet. 

5.  
I åtgärden ingår också att kommunen och dess bolag ska införa system för 
återbruk av möbler och utrustning. (Redovisas av kommunen och kommunala 
bolag som fastighetsägare) 

Eslöv                            Höör                               Hörby  

Kommunen och 
kommunala 
bolag som 
fastighetsägare i 
samarbete med 
MERAB. 

 

 

 

 

 

 

2018-
2021 

 

Materialåtervinning och insamling 
Mål 5: Insamlingen av elavfall till materialåtervinning ska öka, speciellt för smått elavfall. 

 

 



Åtgärd Ansvar TID: 

1. 1. Erbjuda flerfamiljshus insamling av smått elavfall samt småbatterier. MERAB 

 

2018-
2021 

2. Informationsåtgärd riktad till hushållen om vad de ska göra av sitt farliga 
avfall. 

MERAB 

 

2019 

 

3. Tillsyn av butiker som tar emot de vanligaste typerna av farligt avfall 
exempelvis elektronik, glödlampor, lågenergilampor och batterier. Tillsyn 
föregås av information till butikerna 

Miljönämnd hos 
resp. kommun 

2019 

 

 

Eslöv  Höör  Hörby  
 

 

 

 

Nedskräpning 
 

Mål 6: Nedskräpningen ska minska i städer, i naturområden och längs kuster. 
 

Åtgärd Ansvar Tid: 
1. Framtagande av handlingsplan mot nedskräpning i kommunerna. 
Nulägesanalysen innefattar bland annat en kartläggning, samt 
placeringen av papperskorgar och askkoppar. 

Tekniska nämnden eller 
motsvarande hos 
respektive kommun.  

2018 

 

Eslöv  Höör  Hörby  

2. Riktad och förebyggande kampanj tillsammans med Ebo för att 
minska nedskräpning i kommunen av fimpar och snus. Målet är att det 
ska vara lätt att göra rätt. 

Tekniska nämnden eller 
motsvarande hos 
respektive kommun.  

2018-
2021 

 

Eslöv  Höör  Hörby  

 

 

  



Resurshushållning i livsmedelskedjan 

Minskat matavfall 
 

Mål 7: Matavfallet ska minska. 
 

Åtgärd Ansvar Tid: 
1. En kommunikationsinsats för att minska 
matsvinnet i restauranger och storkök; gäller 
matsvinn vid inköp, servering och från tallrik. 

MERAB  

2018 nulägesanalys  

2019 kommunikationsinsats  

2020 utvärdering  

2018-
2021 

 

 

2.  Framtagande av handlingsplan kommunvis för att minska 
matsvinnet i kommunala verksamheter. Planen ska utgå från 
förstudien som gjorts i Eslövs och Hörbys kommuner och ta fram 
åtgärder för att arbeta vidare utifrån förstudiens resultat. 
Kommunerna åläggs att se till att minska matsvinnet i de 
kommunala köken och matserveringarna. Detta är ett område 
som måltidsavdelningarna har som ett mål och arbetar med 
dagligen. 
 

Kostansvarig nämnd i 
respektive kommun 
tillsammans med MERAB. 

 

2018 

 

 

Eslöv  Höör  Hörby delvis genomförd 
 

 

Återvinning av växtnäring och energi från matavfall 
 

Mål 8: Senast år 2021 ska 90 % av det matavfall som tas hand om av MERAB uppnå så god kvalitet 

att det kan behandlas för återvinning av både växtnäring och energi.  

Åtgärd Ansvar Tid: 
1. Skräddarsydda punktinformationsinsatser till hushåll som inte 
sorterar sitt matavfall rätt för att höja kvalitén på matavfallet. 

 

MERAB  

2018 
2020 

 

  



Avfallsbehandling 

Nedlagda deponier 
Mål 9: Risken för negativ miljöpåverkan från nedlagda deponier ska minska. Alla kommuner och 

länsstyrelser ska ha identifierat, inventerat och riskklassat alla nedlagda deponier.  

Åtgärd Ansvar Tid: 
1. Kommunala deponier ska inventeras, undersökas och 
riskklassas enligt MIFO 1 

Tekniska nämnden eller 
motsvarande på respektive 
kommun.  

2018- 
2019 
eller den 
tidpunkt 
som 
beslutas 
av 
tillsynsm
yndighet
en 

Eslöv  Höör  Hörby  

2. Kontrollprogram ska upprättas för de kommunala deponier 
som klassificerats till riskklass 2 efter inventeringen. 

Tekniska nämnden eller 
motsvarande på respektive 
kommun.  

 
2020-
2021 

 
Eslöv  Höör  Hörby  

Bränder i avfallslager 
Mål 10: Allt avfall ska lagras och kontrolleras på ett sådant sätt att bränder i avfallslager inte 

uppstår. Med avfallslager menas i detta sammanhang: Avfallsanläggningar samt verksamheter som 

samlar in avfall som en del av sin verksamhet.  
 

 

Åtgärd Ansvar Tid: 
1. Verksamheter med avfallslager har ett ansvar att göra 
riskbedömningar för att undvika bränder. Räddningstjänsten ska 
i sin tillsyn kontrollera att riskbedömningar utförts för dessa 
verksamheter.  

Räddningstjänsten  

 

2018-
2021 

 

 

Räddningstjänst Eslöv  Räddningstjänst Höör  Räddningstjänst Hörby  

 

Illegal export av avfall 

Illegal export av avfall till andra länder 
Mål 11: Det ska inte förekomma några illegala transporter av avfall från Sverige. 
 

Åtgärd Ansvar Tid: 

1. Kommuner och kommunala bolag ska säkerställa och 
dokumentera att allt avfall tas om hand på rätt sätt.  

Miljönämnd eller motsvarande 
hos respektive kommun 

 

2018-
2021 

 Eslöv  Höör  Hörby  

 

 



 

 

Uppfyllelsegrad av åtgärder i avfallsplanen 
 

 

 

 

 

Eslövs kommun genomförde 38 procent av alla åtgärder. 31 procent kunde inte bedömas. 

 

 

 

Genomförd
38%

Delvis genomförd/Påbörjat
23%

Ej genomförd
8%

Ej svar/Kunde 
inte bedömas 

31%

ESLÖVS KOMMUN

Genomförd
54%

Delvis genomförd/Påbörjat
15%

Ej genomförd
8%

Ej svar/Kunde 
inte bedömas 

23%

HÖÖRS KOMMUN



Höörs kommun genomförde 54 procent och 23 procent av åtgärder kunde inte bedömas. 

 

Hörby kommun genomförde 31 procent av alla åtgärder som de ansvarade för. 8 procent kunde inte 

bedömas. 

 

 

 

MERAB genomförde 60 procent av alla åtgärder som MERAB ansvarade för. 

  

Genomförd
31%

Delvis genomförd/Påbörjat
38%

Ej genomförd
23%

Ej svar/Kunde inte 
bedömas 

8%

HÖRBY KOMMUN

Genomförd
60%

Delvis genomförd/Påbörjat
20%

Ej genomförd
20%

Ej svar/Kunde inte 
bedömas 

0%

MERAB



Åtgärder som fortfarande är aktuella som eventuellt bör tas med i 
nästa avfallsplan 
 

Två åtgärder som kan fortfarande vara aktuella är att erbjuda flerfamiljshusinsamling av smått elavfall 

samt småbatterier (ansvar MERAB) samt framtagande av handlingsplan mot nedskräpning i 

kommunerna. (ansvar kommunerna). 

 

  



 


