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Viktiga händelser under räkenskapsåret 2020

Under 2020 har arbetet med att färdigställa den nya ackumulatorn varit Hässleholm 
Miljös största projekt. Den 15 oktober hölls en digital invigning med ljusshow. 
Coronapandemin drabbade Sverige i början av året. Bolaget har följt kommunens 
riktlinjer  vilka utgår från Folkhälsomyndighetens direktiv för att minska 
smittspridningen av Covid-19.
På styrelsens uppdrag har en ny strategi tagits fram under 2020. Styrelse, ledningsgrupp 
och olika referensgrupper inom bolaget har arbetat tillsammans med framtagningen. I 
juni fastslogs den nya strategin som benämns HMAB2030.I december 2018 förvärvade 
Hässleholm Miljö aktierna i Hässleholms Vatten AB. Under 2020 har arbetet med 
fusionen av de båda bolagen intensi�erats.
Processkartläggning av samtliga processer i bolaget har påbörjats och ska ligga till grund 
för ett enhetligt verksamhetssystem.
Ett förberedande arbete inför renovering av fastigheten Drevet 4 har pågått under hela 
2020. Renoveringen planeras starta våren 2021.
Sluttäckningen av den gamla deponin för icke-farligt avfall i Vankiva fortlöpte under 2020 
och totalt sluttäcktes ca. 30 000 m2. Resterande sluttäckning sker under 2021.
Arbetet med att installera passersystem på samtliga återvinningscentraler slutfördes 
under 2020 så att vi kan vidareutveckla arbetet med att förbättra servicen till våra 
kunder. 

Utställningen av Resursoptimeringsplanen för Hässleholms kommun ställdes in pga 
Covid-19 men planeras att ställas ut under 2021 istället.

https://ar.hassleholmmiljo.se/


Årets resultat
Omsättning, soliditet och resultat för moderbolaget

Årets produktionsmix av bränsle
Årets produktionsmix av bränsle i våra två produktionsanläggningar, Hässleholm och Tyringe, 
framgår av cirkeldiagrammen nedan. Totalt producerades 222 (värde för 2019: 230) GWh 
fjärrvärme och 10,6 (Värde för 2019: 10,6) GWh el, under året. Produktionen baseras på följande 
produktionsmix:

Produktionsmix bränsle Hässleholm Produktionsmix bränsle Tyringe

*RKG = Rökgaskondensering (metod för att utvinna värmeenergi ur rökgaser från förbränning).



Insamlad mängd hushållsavfall 2020
Nedan redovisas den mängd avfall som samlats in hos villor, fritidshus, �erbostadshus och
verksamheter under 2020. Jämförelsetalen inom parantes visar mängden insamlat avfall per
fraktion under 2019.

 

Behandling av avfall på Hässleholms 
Kretsloppscenter
Avfallsmängderna som kommer in på HKC varierar över tid. Under 2020 tog HKC emot 276,7 kton 
avfall.  



Hållbarhet
Tillsammans räddar vi världen lite varje dag

Verktyg för utveckling
Vi vill att hållbarhet ska genomsyra allt vi gör på Hässleholm Miljö. Hänsyn till miljö och klimat 
liksom social och ekonomisk hållbarhet ska prägla hela verksamhet och vägas in vid planering 
och i alla beslut.

Det klimatbokslut som tas fram varje år ska fungera som ett verktyg för att vidta åtgärder som   
minskar vår påverkan på den omgivande miljön. 
Målet för hållbarhetsarbetet 2020 var att ta fram bolagsövergripande hållbarhetsmål och 
verksamhetsspecifika nyckeltal för att följa upp hållbarhetsarbetet. Ett arbete som drivits av 
bolagets Hållbarhetsråd.

Strategi 2030
Under 2020 har en ny bolagsstrategi med en tillhörande vision tagits fram där hållbarhet lyfts 
fram som en huvudfråga.

Tre av fyra strategiska prioriteringar för de kommande åren har koppling till hållbarhet. Genom 
att utveckla anläggningarna med miljö och ekonomi i fokus blir bolagets ekonomi mer hållbar. 
Vi ska också öka vårt miljöfokus i allt vi gör och skapa en gemensam företagskultur som ska 
präglas av social hållbarhet

https://ar.hassleholmmiljo.se/


Hållbarhetsrådet
Sedan 2019 har Hässleholm Miljö ett Hållbarhetsråd som driver och stödjer implementering av
det strategiskt hållbarhetsarbete inom bolaget. I rådet sitter ett tiotal representanter från
olika delar av Hässleholm Miljö och Hässleholms Vatten.

Fokus för 2020
Under 2020 har Hållbarhetsrådet fokuserat på att ta fram hållbarhetsmål, med utgångspunkt i
de 17 globala mål som världens länder har antagit. Av de 17 målen kommer 5 av dem att vara
prioriterade i Hässleholm Miljös hållbarhetsarbete.   

https://ar.hassleholmmiljo.se/arsredovisning/hallbarhet/


Nästa steg
Hållbarhet har sedan länge varit en viktig fråga för Hässleholm Miljö. Genom sponsring av
kultur, idrott och sociala projekt inom kommunen främjar vi social hållbarhet i vårt närområde
och är med och bygger ett mer hållbart samhälle för kommande generationer. Vi är även
drivande i frågor om hållbar utveckling i Hässleholms kommun och stöttar resten av
koncernen i deras hållbarhetsarbete.

Genom att integrera mätbara nyckeltal kring hållbarhet i verksamhetsplanerna för 2021 lyfter
vi hållbarhetsarbetet till en ny nivå. Enheterna och verksamhetsområdena arbetar på ett
strukturerat sätt för att nå uppsatta mål som går i linje med de strategiska prioriteringar som
�nns för de kommande åren. 

På så sätt kan alla medarbetare arbeta för att förbättra hållbarheten i vårt företag.

 

Klimatbokslut för 2020
Alla företag som producerar varor och tjänster bidrar till att öka utsläppen av växthusgaser
eftersom oavsett typ av produkt eller tjänst så behövs bland annat energi, råvaror och
transporter. 

Detta gäller självklart även för oss på Hässleholm Miljö. Trots detta så redovisar vi en negativ
klimatpåverkan i våra Klimatbokslut.

Minskade utsläpp även under 2020
Trots de utsläpp som Hässleholm Miljö gjorde under 2020 bidrog bolaget till att undvika
utsläpp på annat håll. Detta kan formuleras som att Hässleholm Miljö minskade utsläppen
med 43.700 ton koldioxid och kan jämföras med ett år då alla invånare i kommunen avstår från
att "shoppa".



Om man ekonomiskt skulle värdera vårt bidrag till undviken klimatpåverkan med hjälp av den
svenska koldioxidskatten så motsvarar de undvikna utsläppen under 2020 ett värde på ca
49 miljoner kronor.

Att utsläppen minskar beror på att beräkningarna tar hänsyn till hur vår verksamhet påverkar
samhället i stort. Värme, återvinning och avfallsbehandling är något som efterfrågas i
samhället, oavsett om Hässleholm Miljö �nns eller inte. Att utsläppen totalt minskar innebär
att Hässleholm Miljö producerar de efterfrågade nyttigheterna med lägre klimatpåverkan
jämfört med de vanligaste existerande produktionsmetoder. Ett exempel är förbränning av
avfall med återvinning av energi som är bättre för klimatet i jämförelse med deponering som
är alternativet.

 

Vill du ta del av den fullständiga rapporten klicka på länken Klimatbokslutet för 2020 (t3://�le?
uid=53380)

t3://file?uid=53380


Det magiska matavfallet

En kampanj för att minska plast i matavfallet
Då förekomst av plast i matavfallet är ett stort problem i Hässleholms kommun, inleddes 
under året en kampanj för att uppmärksamma frågan. 

Kampanjen går under namnet Det magiska matavfallet och synliggörs på papperskorgar i 
centrala Hässleholm, på vår hemsida, i sociala medier och på våra sopbilar.

Året i korthet

https://ar.hassleholmmiljo.se/


Genom kampanjen Magiskt matavfall informerar 
vi på ett tydligt sätt att ingen plast ska vara 
bland matavfallet eftersom plast tar oerhört lång 
tid att bryta ner. Det kan resultera i
att plastbitarna �nns kvar i den biogödsel och 
kompostjord som återvinns ur matavfallet och 
i värsta fall sprids ut på svenska åkrar eller i våra 
trädgårdar.

För att vi ska kunna nyttja så mycket som möjligt 
av matavfallet krävs att vi sorterar ut och tar 
hand om det på rätt sätt hemma. Matavfallets 
viktigaste resväg går från köket till soptunnan. 
Och den resan ska matavfallet alltid göra i en 
matavfallspåse av papper.

Använd alltid papperspåse

Använd papperspåsen som är avsedd för att sortera ut matavfall i. Alla bostäder i Hässleholms 
kommun har rätt till två buntar påsar per år. Det nns numera även era matvarubutiker som har 
matavfallspåsar i sin frukt- och gröntavdelning. Packa potatisen i en sådan och använd den sedan som 
matavfallspåse hem

Bananskal = biogas
Matavfall är en fantastisk resurs som vi kan ta vara på och cirkulera tillsammans med naturen.

Allt matavfall som samlas in i Hässleholms kommun blir till biogas, biogödsel och 
kompostjord. Bananskalen och kaffesumpen blir alltså dels ett drivmedel för bussar och bilar, 
men det blir även ny näring som vi kan ge tillbaka till naturen i form av gödsel och jord. 

Det tycker vi är magiskt!



Covid-19
Pandemi en del av vardagen 2020

Under 2020 blev pandemi en del av vår vardag i Sverige, precis som i resten av världen.

Avfallshantering och leverans av värme och varmvatten utgör viktiga delar i vår infrastruktur 
och behöver fungera oavsett störningar i samhället  . Dessa verksamheter är exempel på det 
som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, pekar ut som samhällsviktiga.

Så här agerade vi under 2020 för att förebygga smittspridning, värna om vår egen personal 
såväl som besökare och ändå utföra vårt uppdrag.

       

https://ar.hassleholmmiljo.se/


Där det varit möjligt har vi hjälpt våra kunder i våra digitala kanaler i första hand. Besök till
kundtjänst undanbads inledningsvis, men allt eftersom riktlinjerna inom regionen
skärptes stoppades fysiska besök helt. 

 

Åtgärder
Precis som resten av Hässleholms 
kommun har vi följt de riktlinjer som 
Folkhälsomyndigheten kommunicerat ut för 
att bromsa smittspridningen av Covid-19.

I mars togs rutiner fram gällande ökade krav 
på lokalvård, arbete på distans och utglesning 
i lokaler där många anställda vistades.

Ärenden till kundtjänst

Kommunens skyltmaterial sattes upp och kompletterades med egna budskap internt såväl 
som externt. Samtidigt lades information ut på hemsida och i sociala medier om hur vi arbetade 
med att begränsa smittspridningen.



Besök på ÅVC
Våra återvinningscentraler som är en del av kommunens avfallshantering, har hållit öppet 
som vanligt under året. Sällan har en tur till återvinningscentralen varit lika populärt som 
under 2020.

Antalet besökare har ökat i takt med att fler personer är hemma och för att värna om våra 
medarbetare och våra kunder har vi begränsat antalet besökare som kan vara inne på 
återvinningscentralen samtidigt. Detta har resulterat i längre köer, men säkerhet och hälsa har satts i 
första rummet.



För att uppmärksamma kunder på att hålla avstånd har vi tryckt upp västar till vår personal 
med budskapet: Visa omtanke. Håll avstånd. Samma budskap har återkommit på hemsidan 
där vi uppmanat kunder att hålla ett fysiskt avstånd vid kontakt med personal och andra 
besökare, allt för att minska risken för smitta.

För att plana ut besöken på ÅVC har vi arbetat hårt med att marknadsföra tjänsterna:

Hä (/renhallning/produkter-och-tjanster/hamtning-av-grovavfall/)mtning av grovavfall
(/renhallning/produkter-och-tjanster/hamtning-av-grovavfall/)
Tömning av den röda miljöboxen  (/renhallning/produkter-och-tjanster/miljoboxen/)

Genom att använda sig av den �na service som ingår i abonnemangskostnaden för
privatpersoner, kan kunderna få avfallet hämtat hemma och slipper besöka
återvinningscentralerna lika ofta. 

Sophämtning
När smittspridning förekommer är det särskilt viktigt att sophämtningen fungerar då överfulla
kärl innebär ökad risk för att smittan sprids ytterligare.

Därför har vi informerat kunder om vikten av att förpacka brännbart avfall i påsar och som
stängs ordentligt - gärna med dubbelknut! Det är även särskilt viktigt att inte ställa
avfallspåsar utanför kärlen. Det lockar till sig fåglar och andra skadedjur som sprider ut
innehållet. 

En av effekterna av Corona-pandemin är att avfallsmängderna ökar inom omsorgen kopplat
till ökade hygienkrav. Därför har vi haft en nära dialog med omsorgen, så att vi snabbt kan
hitta lösningar som tätare tömningsintervaller, utplacering av �er kärl och containrar.

 

Avfallstransporter till och från anläggningar
På vågkontoret på Hässleholms Kretsloppscenter har vi haft öppet som vanligt och full
mottagning. Kunddisken har anpassats och vi har gjort det möjligt för chaufförer att ringa in
till vågen från sina egna telefoner, allt för att minska smittspridningen.

Precis som vanligt har vi bett kunderna att skicka karakteriseringar, analyser och övrig
avfallsinformation per mail innan inleverans. På så vis hanterar vi enbart lagstadgade
dokument på vågkontoret, till exempel transportdokument för farligt avfall.

Skyltning, information på hemsida och västar

https://ar.hassleholmmiljo.se/renhallning/produkter-och-tjanster/hamtning-av-grovavfall/
https://ar.hassleholmmiljo.se/renhallning/produkter-och-tjanster/hamtning-av-grovavfall/
https://ar.hassleholmmiljo.se/renhallning/produkter-och-tjanster/miljoboxen/


För den personal som varit på plats har korridorerna ekat tomma. Och för de som arbetat från
hemmakontoret har saknaden av kollegor varit påtaglig och arbetsmiljön inte alltid den bästa.
Och kanske är det just detta som gör att vi fått anstränga oss och tänka nytt. Använda de
digitala kanaler som redan �nns och utveckla nya sätt att ”träffas”.

För att  få en övergripande bild av medarbetarnas mående under pandemin har enkäten
Hälsoläget i pandemin skickats ut med jämna mellanrum under året. Utfallet på enkäten har
resulterat i handlingsplaner för att komma till rätta med arbetsmiljöproblem, öka
engagemanget och skapa vi-känslan.

 

Utmaningar som lett till nya arbetssätt
Vi har fått vänja oss av med mycket. Att som chef leda personal på distans, inte kunna ha 
fysiska möten eller kunna träffa en kollega över en kopp kaffe. Utmaningarna har varit många 
under året



Underhållsarbete på Nytorget
Lagning av läckage och utbyte av eternitledning 
Under början av 2020 genomfördes ett stort underhållsarbete på Nytorget som föranleddes 
av ett läckage i fjärrvärmenätet framför kommunhuset. Rör och kammare byttes ut under 
årets första kvartal och medborgare och verksamheter �ck därför stå ut med en rörig tillvaro 
och omdirigering av tra�k.

 

Utbyte av eternitrör och kammare
För att garantera trygga fjärrvärmeleveranser behöver vi kontinuerligt underhålla vårt 
fjärrvärmenät. Under Hässleholms gator sträcker sig ett 150 km långt rörsystem och nätet i de 
centrala delarna av Hässleholm har bytts ut i omgångar sedan 2012. De gamla eternitrören 
har ersatts med nya i plastmaterial.

Ledningarna under Nytorget har sedan en längre tid funnits med i den långsiktiga 
underhållsplanen för vårt fjärrvärmenät. Men då arbetet behövde samordnas med övriga 
ombyggnationer i centrum har det fått skjutas på framtiden.

Läckan som upptäcktes 2 januari snabbade på processen och från februari till maj pågick 
arbetet med att byta ut kammare och rör för att få ett nytt tätt fjärrvärmesystem på plats. 

https://ar.hassleholmmiljo.se/


Tack för tålamodet!
Underhållsarbetet, som innebar att vi plockade bort en gammal eternitledning och ersatte den
ny med kulvert, försvårades och försenades på grund av försenade materialleveranser.  

För våra kunder i området innebar arbetet kortare avbrott i fjärrvärmeleveransen. Däremot
behövde delar av Lövgatan stängas av och tra�ken ledas om.

Vi vill därför rikta ett stort tack för det tålamod som Hässleholmarna visade prov på under
denna tid!



Resultatet
Efter fem månaders hårt arbete kunde Fasab återställa marken, om än betydligt senare än
planerat. I slutet av maj kunde alla avspärrningar tas bort och kullerstenen låg åter på plats på
Nytorget.

Så trots en del motgångar som fördröjde arbetet var utlåtandet från kommunhuset som suttit
på första parkett under hela arbetet positivt: "Det syns ju inte ett spår av att ni varit där".



Invigning av ackumulatortanken
Direktsänd invigning med ljusshow

Efter fyra års intensivt arbete stod äntligen vår ackumulatortank redo för att börja användas i
augusti 2020. Vi har jobbat hårt och lärt oss mycket.

Förutom att vi nu uppnår en jämnare fjärrvärmeproduktion har ackumulatorn blivit ett vackert
blickfång på vår horisont. 

Den 7 oktober bjöd vi in medarbetare, arkitekter, konsulter och Hässleholmare till en Corona-
säker direktsänd invigning med en fantastisk ljusshow! Under kvällen spred ackumulatorn ljus
i höstmörkret med �na färgkombinationer i takt till musik.

Fördelar med ackumulatortanken
Nu när ackumulatortanken är i drift bidrar den till:

- Jämnare drift på pannorna och en effektivare produktion
- Behovet av att starta pannor för t.ex. morgontoppar i effektuttaget minskar 
- Möjlighet att leverera fjärrvärme under kortare underhållsstopp 
- Bättre miljövärden eftersom pannorna kan gå jämnare och på mer optimal effekt

https://ar.hassleholmmiljo.se/


 

Olika färger för olika teman
Ackumulatortankens standardfärg är vit men ett antal färgteman är framtagna för att kunna
uppmärksamma viktiga händelser och högtider under året. På så vis synliggör vi vad bolaget
står för och vad vi tycker är viktigt.

De färgteman som synliggjorts under året har varit mycket uppskattade och engagerat
invånare i kommunen.

Några exempel på händelser som vi kommer att uppmärksamma är:

 

- Earth hour 
- Världsvattensdagen 
- Midsommarafton

Under oktober färgas tanken rosa hela månaden för att uppmärksamma Cancerfondens Rosa 
Bandet-kampanj. Under november färgas den istället blå för att uppmärksamma 
Cancerfondens kampanj Mustaschkampen.

Ett stort tack igen till alla som varit med och bidragit i projektet!



Kundnöjdhet 2020
Tack vare våra kunder kan vi bli bättre
Under våren, sommaren och hösten 2020 utförde vi kundundersökningar för att kunna
fortsätta förbättra vårt arbete. I år har vi använt oss av Svenskt Kvalitetsindex (SKI)  som mäter
kundnöjdheten bland privat- och företagskunder för elhandel, elnät och fjärrvärme
samt Utredarnas mätning ett Rent nöje för mätning av service kvaliteten inom avfalls hantering
och slamtömning. Slumpmässigt utvalda kunder har fått svara på frågor om hur de uppfattar
oss och våra tjänster. 

Till vår stora glädje verkar många av våra kunder nöjda och uppskattar det vi gör!

https://ar.hassleholmmiljo.se/


Renhållning

Av våra kunder så är 84 % nöjda eller mycket nöjda med sophämtningen och 92 % nöjda eller 
mycket nöjda med servicen på återvinningscentralerna. 

Områden vi kan utvecklas inom är:

- Skyltning
- Öppettider på återvinningscentralerna 
- Information till kunderna.  
 

Tack vare de passersystem som installerats på samtliga återvinningscentraler till och med 2020
har vi nu tillgång till besöksstatistik. Det tror vi kommer fungera som ett bra verktyg när vi ska
arbeta med förbättringar framöver. 

Fjärrvärme
Resulatet från 2020 visar att kundnöjdheten gått ner något inom energibranschen. Energibolagen 
har utmaningar med privatkunderna men lyckas desto bättre med företagskunderna.

Tittar vi på vad våra fjärrvärmekunder tycker så blir det tydligt att vi följer branschen.

 



Företagskunder nöjda men vill ha mer proaktivitet
Kundnöjdheten hos våra företagskunder har ökat. De senaste åren har vi arbetat med att
bygga upp ett bra samarbete och en mer aktiv dialog med våra företagskunder. Även
prisdialogen har fått ett annat format som fallit väl ut hos deltagarna. Därför är det glädjande
att spridningen av kundnöjdheten visar på att 45% är nöjda medan 55% är mycket nöjda med
oss som leverantör.

Det våra kunder framförallt saknar är mer proaktivitet i form av kontakter där vi föreslår
erbjudanden.

Privatkunderna nöjda med avbrottsinformationen
71 % av våra privatkunder är nöjda eller mycket nöjda med leveransen av fjärrvärme.

Precis som inom resten av energibranschen har kundnöjdheten bland våra privatkunder gått 
ner en aning från 2018 när den senaste mätningen genomfördes.

När det kommer till avbrott svarar 83% att de får sms vid avbrott där branschen bara ligger 
på 36%. 
93% anger att de fått bra information i samband med avbrott i värmeleveransen och 89%
anser att avbrottet åtgärdats inom en rimlig tid.



 

"Att veta hur kunderna 
upplever oss - i allt vi gör - 
är jätteviktig information 
för att vi ska kunna bli 
bättre, tydligare och mer 
effektiva. Att använda 
kunderna som bollplank för 
att hitta vägar till snabbare 
och mer träffsäker service 
och attraktiva erbjudanden 
är ovärderligt!"

Vi mäter för att kunna bli bättre
Resultaten av alla kundundersökningar som vi gör jämförs med tidigare 
undersökningar och används i vårt strategiska förbättringsarbete.

Vår Marknadschef Emma-Karin Trygg Vinic väljer att sammanfatta det så här:



Modernisering av värmeverket i Tyringe
Projekt Tyringe 2.0
Värmeverket i Tyringe har varit i drift dryg 20 år och under året har en modernisering av 
anläggningen inletts.

Genom att uppgradera anläggningen kan vi uppfylla nya och hårdare myndighetskrav 
samt interna krav på leveranssäkerhet och energieffektivitet.

Genom projektet Tyringe 2.0 uppnår vi bättre miljövärden, ökad leveranssäkerhet, högre 
energieffektivitet samt kan överträffa myndighetskrav. 

 

Projektet består av tre olika deletapper. Etapp 
ett genomfördes under 2020 och etapp två 
och etapp tre kommer att genomföras under 
2021 och 2022.

Under etapp ett byttes oljesystemet ut så att 
anläggningen sommartid kan köras på RME 
eller HVO. RME och HVO är oljor som inte ger 
utsläpp av fossil CO2. 

Ett projekt i tre etapper

https://ar.hassleholmmiljo.se/


Provdrift lagom till sommaren
Efter provdrift av den nya utrustningen, kunde oljepannorna redan under sommaren 2020
användas till fjärrvärmeproduktion under den absolut varmaste perioden. 

Anledningen till att oljepannor används när det är som varmast beror på att behovet av
fjärrvärme är lägre än vad biobränslepannorna kan leverera med erforderlig miljöprestanda. 



Matavfallspåsar till frukt och grönt
Ett pilotprojekt för att minska plastanvändningen

 

Ett av våra uppdrag är att hjälpa medborgarna att återvinna, återanvända och minimera avfall.
Vi är därför stolta över det pilotprojekt som vi startade upp tillsammans med Ica Maxi
Stormarknad i Hässleholm. Under april byttes alla platspåsar vid frukt och grönt ut till
matavfallspåsar, för att minska användningen av engångsplast. 

Under april-december gick det åt nästan 300.000 matavfallspåsar. Det innebär att vi
tillsammans sparade ett halvt ton fossil plast.

Flera butiker i kommunen har sedan starten hakat på projektet och ersatt plastpåsarna med
våra matavfallspåsar.

 

https://ar.hassleholmmiljo.se/


Ny utformning av påsar
Redan under 2019 påbörjades diskussioner med Ica Maxi i Hässleholm gällande att genomföra
ett test med matavfallspåsar i livsmedelsbutiker. Matavfallspåsarna skulle ersätta de små
plastpåsarna som annars används i frukt- och gröntavdelningen för att plocka äpplen, lök och
potatis.

Inför uppstarten såg vi till att rätt sorts påsar användes och tog fram en ny design på
matavfallspåsen som skulle fungera i butiksmiljö.

Nu kan kunder bära hem frukten i påsen och därefter använda den som matavfallspåse i
hushållet. På så sätt används påsen �era gånger och plastförbrukningen minskar.

Mellan april och december har nästan 
300.000 papperspåsar använts till att 
packa frukt och grönt i på Ica Maxi. Det 
innebär att vi sparat ett halvt ton fossil 
plast bara genom projektet på Ica Maxi.

Flera butiker i kommunen har sedan 
starten hakat på projektet och ersatt 
plastpåsarna med våra matavfallspåsar.

De är alla med och ser till att frukten kan 
cirkulera från butik, till matavfall, till 
biogas, biogödsel och kompostjord, nya 
odlingar och så småningom tillbaka till 
butiker och konsumenter.

Från butik till matavfall och biogas



Resan mot fusionen
Ett intensivt år med förberedelser
I december 2018 köpte Hässleholm Miljö aktierna i Hässleholms Vatten enligt beslut i
kommunfullmäktige. Därmed bildades en koncern i väntan på att fusionen skulle verkställas
genom absorption av dotterbolag 2021-01-04.Intensiva förberedelser för att nå i mål
Under 2020 har resan mot en fusion varit i full gång.  Personalfrågor har varit i fokus men även 
ett omfattande arbete inom Ekonomi, IT och juridik likväl som produktion, distribution och 
underhåll samt marknad och kommunikation har också genomförts.

Utifrån en kartläggning har gemensamma lösningar tagits fram för det fusionerade bolaget.

Genom samarbete och öppen dialog har de kortsiktiga målen för fusionsarbetet uppnåtts.
Enligt riktlinjer för verksamhetsövergång är nu samtlig personal i de båda ursprungliga 
bolagen anställda under samma organisationsnummer och olika administrativa funktioner nu 
har samlats ihop under företagsgemensamma administrativa funktioner.

https://ar.hassleholmmiljo.se/


Resan fortsätter 2021
Under 2021 fortsätter arbetet med att skapa ett gemensamt bolag med en organisation som
tar hänsyn till de synergier som �nns och där det �nns en gemensam vision och strategi samt
en gemensam värdegrund och företagskultur.  

En viktig målsättning på längre sikt är att ha ett gemensamt varumärke så att våra kunden
uppfattar oss som ett bolag. 

 

Gemensam dagvattenkampanj
Trots att fusionen sker först 2021 har samarbete mellan bolagen inletts på �era håll. 

Ett sådant exempel är den kampanj om dagvatten (https://youtu.be/3WaACG5neuA) som 
rullade på Skånetra�kens bussar och tåg under sommaren.

Bakom kampanjen ligger Hässleholms Vatten, Hässleholm Miljö och era andra VA-bolag i 
Skåne

https://youtu.be/3WaACG5neuA


Nya familjemedlemmar
Ett annat exempel på samarbeten som inletts kommer från Sopsamlarmonstrens värld. Där
välkomnades två vattenvänner in i gänget redan i juni. Under året har en namngivningstävling
genomförts inom bolagen där de vinnande bidragen var: Aqua-Liv och Towalett.  

Aqua-Liv
Aqua-Liv är vattenmonstret som kan uppträda i �era olika former och som i hundratals år sett
till att vi kan få rent dricksvatten. Idag fokuserar Aqua-Liv lika mycket på hur vi kan vara
sparsamma med det vatten vi har – så att det räcker till alla.

Towalett
Towalett är avloppsmonstret som samlar på tre saker: kiss, bajs och toapapper. Det är det
enda som ska spolas ner i toaletten. Att sätta stopp för fulspolningar är av naturliga skäl
Towaletts högst prioriterade fråga.



Utvecklingsprojekt på Hässleholms
Kretsloppscenter

Nya metoder för behandling av komplext avfall
För att ständigt ligga i framkant och vara initiativtagare till nya metoder för att behandla och 
hantera avfall och förorenat vatten, har Hässleholms Kretsloppscenter under det gångna 
året fokuserat på några olika utvecklingsprojekt.

Anläggning för färgvatten
Under året har en test-anläggning för rening av förorenat färgvatten installerats. I
anläggningen klumpas de kvarvarande färgpigmenten i vattnet ihop, och pressas sedan
samman ytterligare av en skruvpress. Det fasta kompakta färgslammet kan sedan
energiåtervinnas, medan den renade vattenfasen leds vidare till bolagets lakvattensystem.

https://ar.hassleholmmiljo.se/


OP2
Anläggningen för förorenat oljevatten har utökats med ett nytt steg under 2020. Vi har
implementerat ett reningssteg för att slutpolera vattnet med avseende på framförallt
tungmetall.

PFAS
I sammarbete med Avfall Sverige och IVL svenskt miljöinstitut, har Hässleholms
Kretsloppscenter deltagit i ett projekt för att bedöma möjligheten att rena den mycket
svårnedbrytbara föroreningen PFAS från lakvatten i storskala.

Projeketet omfattar ytterligare fyra anläggningar i Sverige, och ska utvärdera hur effektiva
olika �ltreringsmetoder är för att minska halterna i utgående vatten.

Asfaltshantering
Under 2020 har ett nytt arbetssätt för hantering av asfalt arbetats fram. 

Det nya arbetssättet innebär en förbättrad separering av fraktioner med olika egenskaper och
föroreningshalt, samtidigt som hanteringen blir mer effektiv och slutresultatet blir bättre.

Detta innebär en miljövinst för anläggningen då rätt asfalt hamnar på rätt plats!



Hässleholm Miljös ledningsgrupp 2020

https://ar.hassleholmmiljo.se/




Hässleholm Miljös styrelse 2020





Vår fjärrvärmeaffär
På Hässleholm Miljö arbetar vi med energi och miljö och strävar efter att erbjuda våra kunder 
smarta lösningar för en mer hållbar livsstil. Bolaget står stadigt på tre ben, där vår 
fjärrvärmeaffär utgör ett av dessa. Fjärrvärmen produceras i våra värmeverk i Hässleholm och 
Tyringe och levereras därefter till våra kunder i vårt 17 mil långa fjärrvärmenät.

Klimatsmart uppvärmning
Genom att välja fjärrvärme sparar vi på våra naturresurser. Produktionen baseras så långt som 
möjligt på lokala energislag och spillenergi. Vi använder rester från skogsavverkning, 
spillvärme från industrin eller brännbart avfall som bränsle i våra pannor så att våra kunder 
får värme till sina element och varmt vatten till duschen. Fyra av fem kilowattimmar 
produceras idag av resurser som annars skulle gå förlorade.

Förebyggande underhåll

Fjärrvärme ger kunden ett jämnt och behagligt 
inomhusklimat och obegränsat med 
varmvatten – oavsett hur kallt det är ute! 

För att säkerställa en trygg fjärrvärmeleverans 
arbetar vi kontinuerligt med förebyggande 
underhåll av våra ledningar. 

Dessa planeras in under den varmare delen av 
året för att minimera konsekvenserna för de 
kunder som påverkas av underhållsarbetet.



Under 2020 har fokus legat på att ta den nya ackumulatortanken i drift, inleda en moderninseringen 
av Tyringe fjärrvärmeverk samt att byta ut utrustning såsom pumpar
och ställverk för att anpassas till vårt nya styrsystem. Åtgärderna är en del i bolagets 
digitaliseringsstrategi och innebär bättre överblick, funktionalitet och arbetsmiljö för vår drift-och 
underhållspersonal. 

Under årets första kvartal pågick ett större underhållsarbete på Nytorget som föranleddes av ett 
läckage. En gammal eternitledning byttes ut och en ny kulvert installerades.

För att kunna förbättra arbete fi ck våra privat- och företagskunder under hösten uttala sig om hur 
nöjda de är med vår service och vår energileverans.

I fokus under 2020
Invigning av ackumulatortanken, 
modernisering av Tyringes 
fjärrvärmeverk,
kundnöjdhetsmätning, underhållsarbete 
på Nytorget och lansering av
Trygghetsavtal.



Invigning av den nya ackumulatortanken
Efter fyra års intensivt arbete stod äntligen vår ackumulatortank redo för att börja användas i
augusti 2020. Projektet har pågått �era år, vi har jobbat hårt och lärt oss mycket. 

Förutom att vi nu uppnår en jämnare fjärrvärmeproduktion har ackumulatorn blivit ett vackert
blickfång på vår horisont. 

Den 7 oktober bjöd vi in medarbetare, arkitekter, konsulter och Hässleholmare till en Corona-
säker direktsänd invigning med en fantastisk ljusshow! Under kvällen spred ackumulatorn ljus
i höstmörkret med �na färgkombinationer i takt till musik.

Läs hela artikeln (/arsredovisning/aretikorthet/artiklar-till-aret-i-korthet/invigning-av-
ackumulatortanken/)

https://ar.hassleholmmiljo.se/arsredovisning/aretikorthet/artiklar-till-aret-i-korthet/invigning-av-ackumulatortanken/


Underhållsarbete på Nytorget
Under början av 2020 genomfördes ett stort underhållsarbete på Nytorget som föranleddes av
ett läckage i fjärrvärmenätet framför kommunhuset. 

Rör och kammare byttes ut under årets första kvartal och medborgare och verksamheter
därför stå ut med en rörig tillvaro och omdirigering av tra�k.

Läs hela artikeln (/arsredovisning/aretikorthet/artiklar-till-aret-i-korthet/fjarrvarmelacka-pa-
nytorget/)

Modernisering av värmeverket i Tyringe
Värmeverket i Tyringe har varit i drift dryg 20 år och 
nu har en modernisering av anläggningen inletts. 
Projekt är uppdelat i tre etapper, där etapp ett 
innebar byte av oljesystem.

Genom att uppgradera anläggningen kan vi uppfylla 
nya och hårdare myndighetskrav samt interna krav 
på leveranssäkerhet och energieffektivitet. 

Genom projektet Tyringe 2.0 uppnår vi bättre 
miljövärden, ökad leveranssäkerhet, högre 
energieffektivitet samt kan överträffa 
myndighetskrav. 

Läs hela artikeln (/arsredovisning/aretikorthet/artiklar-till-aret-i-korthet/modernisering-av-
varmeverket-i-tyringe/)

https://ar.hassleholmmiljo.se/arsredovisning/aretikorthet/artiklar-till-aret-i-korthet/fjarrvarmelacka-pa-nytorget/


Lansering av trygghetsavtal
För att fjärrvärme ska vara tryggt och bekvämt även när fjärrvärmecentralen börjar bli äldre,
behöver den ses över ibland. 

I november kunde vi äntligen lansera vår tjänst Trygghetsavtal som riktar sig till privatklunder
som bor i villa. Tjänsten innebär att vi står för underhållet av kundens fjärrvärmecentral, både
när det gäller planerade servicebesök och om akuta fel uppstår. 

Med anledning av Covid-19 kan vi inledningsvis enbart erbjuda trygghetsavtal till de kunder
som anslutit sig till fjärrvärme eller bytt din fjärrvärmecentral via oss under 2020. 

Detta då vi i annat fall behöver besikta fjärrvärmecentralen och göra hembesök. När
Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer om social distansering kommer vi att
erbjuda trygghetsavtal till alla våra privatkunder.

Mer information om vårt Trygghetsavtal (/fjarrvarme/intresseanmalan-trygghetsavtal/)

 

https://ar.hassleholmmiljo.se/fjarrvarme/intresseanmalan-trygghetsavtal/


Vi tror att det bästa sättet att möta framtida 
utmaningar är att utöka vårt kunderbjudande med 
olika typer av energitjänster samt att fortsätta med 
att modernisera våra produktionsanläggningar så 
att de uppfylla ökande krav i samhället och 
motsvarar vårt miljötillstånd.

Om vi riktar blicken mot 2021 och framåt kan vi konstatera att prisbilden för fjärrvärme 
fortsätter att vara konkurrenskraftigt. Men höjda kostnader för fjärrvärme kan på sikt ge 
höjda fjärrvärmepriser för våra kunder. Samtidigt blir värmepumparna effektivare, bättre 
och billigare, vilket ger ökad konkurrens.  

Därför måste vi ha en prismodell som är anpassad efter samhällets utveckling och kan 
anpassas efter marknadens förändrade krav. Vi måste vi optimera produktion, processer, 
distribution och skapa en närmare kundrelation för att behålla befintliga kunder och locka 
nykunder till att välja en klimatsmart uppvärmning.

Framtida utmaningar

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1kwAziwTpnDxgfmvU6Y__Q3oI6_4&ll=56.16854757080562%252C13.75550510000005&z=11
https://ar.hassleholmmiljo.se/tillgaenglighetredogoerelse/
tel:0451-26-82-00


 

* Vilket motsvarar årsförbrukningen av energi för 103 villahushåll.

Hässleholms Kretsloppscenter
På Hässleholm Miljö arbetar vi med energi och miljö och strävar efter att erbjuda våra kunder 
smarta lösningar för en mer hållbar livsstil. Bolaget står stadigt på tre ben, där Hässleholms 
Kretsloppscenter utgör ett av dessa. 

På Kretsloppscentret som är lokaliserat i Vankiva, utanför Hässleholm, tar vi emot ca. 200.000 
ton avfall om året. Avfallet vägs in för att sedan has om hand och bearbetas.

Avfall blir till resurser
Anläggningen utvecklas ständigt med nya mottagningsytor, behandlingsmetoder och 
processer för att effektivisera driften och kunna återvinna och återanvända så mycket som 
möjligt av det material som kommer in. Målet är att en så stor del  som möjligt av avfallet ska 
kunna nyttjas som en resurs inom nya användningsområden.

Ett exempel är det brännbara avfallet som efter bearbetning fraktas till värmeverket i 
Hässleholm, för att användas som bränsle i produktionen av klimatsmart fjärrvärme.



Behandling av dag- och lakvatten
I vårt uppdrag ingår även behandling av det dag- och lakvatten som uppstår på det 120 hektar 
stora området samt omhändertagande av deponigasen som bildas.

Vi erbjuder kompetens och kunskap inom avfallshantering med fokus på kundens behov. 
Arbetet bedrivs så att vi minst uppfyller miljökraven enligt tillstånd och kontrollprogram, men 
vi strävar efter att utveckla verksamheten för att väl möta framtida krav. 

Vi har miljötillstånd att hantera

- Deponi, lagring och behandling av icke farligt avfall (IFA) samt farligt avfall (FA) -
- Lagring och behandling av organiskt avfall
- Behandling och lagring av förorenade massor
- Deponi av slagg från avfallsförbränning
- Behandling av �ytande icke farligt avfall (IFA) samt �ytande oljehaltigt farligt avfall 
(FA)



I fokus under 2020
Mottagning av stora mängder industriavfall, sluttäckning, utvecklingsprojekt,
brandskydd och säkerhet.
Vårt Kretsloppscenter i Vankiva följer utvecklingen inom entreprenadbranschen. Under 2020 
har vi tagit emot stora mängder industriavfall. I och med att volymerna har ökat och har vår 
förmåga att hantera stora mängder satts på prov. Vi har tagit emot nästan 25% mer i år än 
tidigare och det har märkts både i resultatet och i arbetsbelastningen. 

För att kunna hantera större mängder avfall har brandskydd och säkerhet varit viktiga frågor 
under året. Även sluttäckningen av den gamla deponin har fortsatt med mycket god framdrift. 

För att utveckla vår verksamhet likväl som avfallsbranschen i stort har även �era 
projektstartats upp under året med inriktning på behandling av komplexa avfallstyper.



Sluttäckning av deponin
Arbetet med att sluttäcka vår gamla deponi pågår för fullt. Sedan 1970-talet fram till 2009 har 
sopor deponerats i vår deponi i Vankiva, något som nu måste sluttäckas för att minimera 
deponins påverkan på omgivningen.

Arbetet med sluttäckningen har pågått i olika etapper sedan 2015. Under 2022 ska deponin 
vara slutbesiktigad och färdigtäckt.

30.000 kvadratmeter täcktes under 2020
Framdriften under året har varit god och över 30 000 kvadratmeter har sluttäckts. Arbetet 
inleddes vecka 17 och avslutade vecka 39 med grässådd på hela ytan.

90.000 m2 duk
För att säkerställa en tät konstruktion har 90 000 m2 av 3 olika sorters dukar rullats ut på 
deponin.

Tätskiktet består av 3 lager, en skyddsgeotextil, ett svetsat geomembran och en 
dräneringsmatta. 

Den totala svetslängden är 6,2km och hela sträckan har även provtryckts och dokumenterats 
för att garantera funktionen.

96.000 ton jord
Totalt har 96 000 ton jord har lagts på tätskiktet för att skydda det från väder och vind samt 
fungera som bas för gräsodling.
Under tätskiktet har 665m deponigasdränering lagt ut för att utvinna värme och el ur

gasen när den kopplas in framöver vid sluttäckningens färdigställande.   
Den sista etappen består av 12 000 m2 som ska täckas under 2021, innan 
besiktningsprocessen kan inledas.  



Gräset har börjat gro ovanpå dukarna och jorden.



Utvecklingsprojekt
Nya metoder för behandling av komplext avfall

För att ständigt ligga i framkant och vara initiativtagare till nya metoder för att behandla och
hantera avfall och förorenat vatten, har �era utvecklingsprojekt legat i fokus under året.  

En anläggning för rening av förorenat färgvatten har installerats parallellt med att vår
anläggning för oljeförorenat vatten OP2, har byggts ut. Vi har deltagit som en av fyra
anläggnignar i ett regionalt projekt med syfte att bedöma �ltreringsmetoder för PFAS i
lakvatten. Under året har även nya metoder för hantering av asfalt arbetats fram. 

Läs hela artikeln (/arsredovisning/aretikorthet/artiklar-till-aret-i-korthet/utvecklingsprojekt-
pa-haessleholms-kretsloppscenter/)

https://ar.hassleholmmiljo.se/arsredovisning/aretikorthet/artiklar-till-aret-i-korthet/utvecklingsprojekt-pa-haessleholms-kretsloppscenter/


Brand och säkerhet
Förbättrad säkerhet på anläggningen har varit ett fokusområde under året.

Sektionering för minskad brandrisk
Som ett led i förbättra säkerheten och minska brandrisken har ytan för behandling av 
brännbart avfall sektionerats med ny cellindelning. Detta hjälper till att minska risken för 
uppkomst och spridning av brand, då högarna avfall inte kan bli för stora. Sektioneringen 
minskar även spridningsrisken avsevärt.

Utbyggnad av yta för förorenade massor
För att öka säkerheten och kontrollen över det avfall som mottas på anläggningen utan 
korrekt underlag, har ytan för förorenade massor byggts ut. I anslutning till den har en ny 
lakvattendamm etablerats, där vattnet behandlas innan det släpps vidare till systemet. På det 
sättet kan vi öka kontrollen från inleverans enda till lakvatten, och säkerställa en säker 
hantering.

Övervakningsutrustning installerad
Kretsloppscentret har även kompletterats med en övervakningskamera som har räckvidd över 
hela anläggningen. Om obehöriga vistas på anläggningen efter öppettider larmas behörig 
personal och insatser kan genomföras mycket fortare än tidigare. 

Installation av styr- och reglersystem för lakvatten
Bolagets övergripande styr- och reglersystem har under året installerats på i stort sett hela 
lakvattensystemet med tillhörande teknisk utrustning. Det innebär att behörig personal nås av 
ett larm om driftstörning uppstår, vilket ökar säkerheten och stabiliteten i systemet 
samt minskar risker för incidenter och skador.



Detta innebär att vi måste arbeta vidare med behandling av komplexa avfallstyper, samtidigt
som vi måste bibehålla en hög kunskapsnivå och engagemang hos personalen. Parallellt med
dessa utmaningar måste även lakvattensystemets kvalitet och kapacitet motsvara avfallet vi
mottar, för att undvika �askhalsar i produktionen.

Vi med spänning fram emot att anta kommande utmaningar. 

Framtida utmaningar
Om vi blickar framåt mot 2021 kan vi se att framtiden erbjuder en hel del utmaningar, men
framförallt möjligheter.  Antalet större saneringsprojekt verkar öka, vilket ställer högre krav på
mottagningskapacitet och utveckling av våra behandlings- mottagnings- och deponeringsytor.
I takt med denna ökning kommer även högre miljökrav från myndigheter och kunder som
behöver redovisa en miljösäker avfallshantering.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1kwAziwTpnDxgfmvU6Y__Q3oI6_4&ll=56.16854757080562%252C13.75550510000005&z=11
tel:0451-26-82-00


 *Under april tog Ica Maxi Hässleholm bort alla engångsplastpåsar vid frukt och grönt-avdelningen och
ersatte dessa med våra matavfallspåsar, för att minska användningen av fossil plast. 

Vår Renhållningsaffär
På Hässleholm Miljö arbetar vi med energi och miljö och strävar efter att erbjuda våra kunder
smarta lösningar för en mer hållbar livsstil. Bolaget står stadigt på tre ben, där vår
renhållningsaffär utgör ett av dessa. 

  

Insamling av avfall
Renhållningsuppdraget som vi utför på uppdrag av Hässleholms kommun, innebär att

vi hämtar avfall hos villa- och fritidsabonnenter, flerfamiljshus och hos verksamheter. Tömning 
av de 32.000 fyrfackskärl som nns utplacerade hos våra villa- och fritidsabonnenter utförs av 
vår entreprenör Nordisk återvinningsservice (NÅS) medan insamling hos övriga abonnenter 
utförs av vår egen personal.

Sex återvinningscentraler
På våra sex återvinningscentraler möter vi dagligen privat- och verksamhetskunder och hjälper 
dem att återvinna sitt avfall. Sedan 2018 har vi även en mobil återvinningspunkts placerad i 
anslutning till vår Återbruksbutik på Magneten som ligger centralt belägen i Hässleholm. 



Vårt informationsuppdrag
En del i renhållningsuppdraget handlar om att sprida information om miljöarbete,
källsortering och en hållbar livsstil. En viktig målgrupp för oss är förskole- och skolbarn. Vi
tror att vi genom att rikta oss mot barn och ungdomar har möjlighet att i tidig ålder väcka ett
intresse för miljöfrågor. Vår förhoppning är att intresset ska leda till ett engagemang hos
barnen som aktivt vill vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle i den värld de själva
ska växa upp i.

En viktig del av vår strategi är därför att ta fram material till förskola och skola. Vår
målsättning är att materialet ska vara anpassat efter läroplanen för olika åldrar och underlätta
för pedagoger i undervisningen inom miljöfrågor.

Slamtömning
Då även slam från enskilda avlopp, latriner och fettavskiljare räknas som
hushållsavfall besöker vi regelbundet de ca. 5000 kunder i kommunen som har enskilt 
avlopp. Sedan 2017 sker slamtömningen hos dessa kunder i egen regi.



Under året har de sista passersystemen installerats på våra återvinningscentraler i kommunen.
Utdelningen av matavfallspåsar har behovsanpassats och för att minska förekomsten av plast i
matavfallet har kampanjen Det magiska matavfallet lanserats.  I april drog ett pilotprojekt med
Ica Maxi i gång där matavfallspåsar ersatte engångsplasten vi dfrukt och grönt. För att
effektivisera verksamheten har �er interna transporter tagit över i egen regi. 

Åtgärder för minskad smittspridning av Covid-19

I fokus under 2020

Installation av passersystem, kampanj för minskad plast i matavfallet,

pilotprojekt med Ica Maxi, förändrad utdelning av matavfallspåsar och åtgärder

för minskad smittspridning av Covid-19.

Avfallshanteringen är en samhällsviktig funktion som behöver fungera även vid kris i
samhället. Under 2020 har fokus inom renhållningsaffären därför legat på att planera och
införa åtgärder för att minska smittspridningen av Covid-19. Dels för att skapa en säker
arbetsmiljö för våra medarbetare och dels för att skapa en trygg miljö för våra besökare.

ÅVC- populärare än någonsin
Avfallshanteringen utgör en viktig del i vår infrastruktur och behöver fungera oavsett
störningar i samhället. Både den bostadsnära insamling av avfall och
våra återvinningscentraler pekas ut som samhällsviktiga funktioner av MSB och de har
fungerat driftstörning under året.   

Sällan har en tur till återvinningscentralen varit lika populärt som under 2020. Antalet
besökare har ökat i takt med att �er personer är hemma och för att värna om våra
medarbetare och våra kunder har vi begränsat antalet besökare som kan vara inne på
återvinningscentralen samtidigt. 



Vikten av att förpacka brännbart avfall
När smittspridning förekommer är det särskilt viktigt att sophämtningen fungerar då överfulla
kärl innebär ökad risk för att smittan sprids ytterligare. Under 2020 har vi förtydligat varför det
är så viktigt att förpacka brännbart avfall i påsar som stängs ordentligt - gärna med
dubbelknut! Vi har även informerat om att inte ställa avfallspåsar utanför kärlen, eftersom det
lockar till sig fåglar och andra skadedjur som sprider ut innehållet. 

Läs hela artikeln om hur vi agerat för att minska smittspridning
(/arsredovisning/aretikorthet/artiklar-till-aret-i-korthet/covid19/)

Insamlat hushållsavfall 2020
Nedan redovisas den mängd avfall som samlats in hos villor, fritidshus, �erbostadshus och
verksamheter under 2020.  Jämförelsetalen inom parantes visar på mängden avfall som
samlades in per fraktion 2019.

Säkra återvinningscentraler med tydlig skyltning
Under 2020 har arbetat med att modernisera återvinningscentralerna fortsatt för att 
underlätta för våra kunder och skapa en god arbetsmiljö för våra medarbetare.

https://ar.hassleholmmiljo.se/arsredovisning/aretikorthet/artiklar-till-aret-i-korthet/covid19/


Fler interna transporter
I maj tog vi över �era interna avfallstransporter i egen regi. I samband med detta investerade
vi i en ny lastbil, en så kallad lastväxlare, för att möjliggöra transporter av olika typer av �ak
och containrar samt lastning och lossning. Genom att använda vår egen personal och våra
egna fordon kan vi öka vår effektivitet och bli mer �exibla. De transporter som numera körs i
egen regi är:

Tömningar på våra återvinningscentraler (ÅVC)
Bränsletransporter mellan Hässleholms Kretsloppscenter i Vankiva och värmeverket
Transport av papper- och plastförpackningar till Kristianstad. 

Skyltar

Nya skyltar har satts upp för att underlätta när kunderna ska sortera sitt avfall. På skyltarna 
�nns tydlig information med exempel på det avfall som sorteras i de olika fraktionerna. 
Illustrationerna och färgsättningen stämmer överens med de som används i den hushållsnära 
sophämtningen så att kunderna lätt känner igen sig.

Passersystem

2016 installerades ett passersystem på återvinningscentralen i Vinslöv. 2019 stod Vankiva på 
tur och 2020 installerades system på återvinningscentralerna i Bjärnum, Tyringe, Sösdala och 
Hästveda.

Syftet med passersystemet är att öka säkerheten för våra besökare, skapa en säkrare 
arbetsmiljö för vår personal samt få större möjlighet att planera öppettider och bemanning, 
baserat på besöksstatistik. 



Ett av våra uppdrag är att få medborgarna att återvinna, återanvända och minimera avfall.

Vi är därför stolta över det pilotprojekt som vi startade upp tillsammans med Ica Maxi
Stormarknad i Hässleholm. Under april byttes alla engångsplastpåsar vid frukt och grönt ut till
matavfallspåsar för att minska användningen av plastpåsar. 

Under april-december gick det åt nästan 300.000 matavfallspåsar. Det innebär att vi
tillsammans sparade ett halvt ton fossil plast. 
 

Läs hela artiklen (/arsredovisning/aretikorthet/artiklar-till-aret-i-korthet/matavfallsprojekt/)

Det magiska matavfallet
Då förekomst av plast i matavfallet är stort problem i Hässleholms kommun, inleddes under
året en kampanj för att uppmärksamma frågan. 

Kampanjen går under namnet Det magiska matavfallet och synliggörs på papperskorgar i
centrala Hässleholm, på vår hemsida, i sociala medier och på våra sopbilar.

Läs hela artikeln (/arsredovisning/aretikorthet/artiklar-till-aret-i-korthet/det-magiska-
matavfallet/)       

Pilotprojekt
Matavfallspåsar till frukt och grönt

https://ar.hassleholmmiljo.se/arsredovisning/aretikorthet/artiklar-till-aret-i-korthet/matavfallsprojekt/
https://ar.hassleholmmiljo.se/arsredovisning/aretikorthet/artiklar-till-aret-i-korthet/det-magiska-matavfallet/


Utveckling av våra skolprojekt
Vi försöker kontinuerligt utveckla och förbättra vårt arbete med att ta fram material för barn
och ungdomar i skolålder.

I år har vi för första gången lanserat Sopsamlarmonstrens alldeles egna almanacka –
Monsteråret 2020. Det är dels en fysisk almamacka som delats ut till alla förskolor och
förskoleklasser i kommunen. Men det är också en digital plattform fylld med uppgifter
kopplade till läroplanen och till miljö och hållbarhet. Varje månad innehåller två uppgifter
som barn, lärare och pedagoger kan genomföra tillsammans. Varje genomförd uppgift
genererar en stjärna i deras egen almanacka. Hur många kan de samla?

Den digitala plattformen är öppen för alla landets lärare och pedagoger att anmäla sig till.
Cirka 900 användare fanns registrerade i april 2020. 

Vår pysselbok, Sopsmart, med tillhörande lärarhandledning, �ck sig under året en total
uppdatering. Sopsmart delas ut till alla som börjar klass två i Hässleholms kommun i starten
av det nya läsåret. Alla nya monster �nns nu med och kan utmana eleverna med olika
uppgifter. Här �nns ett väldigt gediget pedagogiskt material som passar �er än bara dem som
går i andra klass. Även Sopsmart �nns tillgänglig digitalt och används av lärare runt om i
landet. 

Välkommen till vår skolhemsida Mittavtryck.se. (https://www.mittavtryck.se/energismart/)

https://www.mittavtryck.se/energismart/


Framtida utmaningar
Om vi riktar blicken mot framåt kan vi se att vår 
renhållningsaffär precis som många andra 
företag inom vår bransch, kommer att påverkas 
av Tillståndspliktigt Insamlingssystem, förkortat 
TIS.

Målet med TIS-projektet är att utöka 
producentansvaret för förpackningar. Det innebär 
i praktiken att från och med den 1 januari 
2023 kommer det att krävas tillstånd av 
Naturvårdsverket för att samla in förpackningar i 
Sverige.

Regeringens beslut om att frångå producentansvaret när det gäller returpapper kommer även att 
ha en stor inverkan på vår renhållningsaffär. Från och med 1 januari 2022 kommer landets 
kommuner att ta över ansvar för insamlingen och återvinningen av returpapper. 

Naturvårdsverkets uppdrag att utreda servicenivån gällande grovavfall samt farligt avfall från 
hushåll och verksamheter kommer eventuellt att påverka vårt framtida arbetssätt.




























































































































