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Inledning

Varje år sedan 2004 har ett miljöbokslut tagits fram som en uppföljning av 
Burlövs kommuns Miljöprogram. Detta miljöbokslut är det sjunde i ordningen. 
Likt föregående miljöbokslut redovisas kommunens pågående och fortlöpande 
miljöarbete samt de åtgärder som utfördes under året för att nå miljömålen inom 
ramen för miljöprogrammet. I miljöboksluten bedöms även om de miljömålen 
kommer att nås inom utsatt tid. 

Temat för 2010-års miljöbokslut är avfall. Miljöbokslutet har ambitionen att ge 
information om hur man ska hantera sitt avfall samt hur man kan minska det. I 
avfallskedjan finns många aktörer som har ett ansvar för hur avfallet ska kunna 
hanteras hållbart. Det är producenter, brukare, de som samlar in och de som 
slutligen behandlar eller bortskaffar det. 

I Burlövs kommun har kommunalförbundet VA SYD ansvar för avfallshante-
ringen, men även som privatperson kan man göra en hel del för att leva mer resurs-
snålt med avseende på avfall. De viktigaste sakerna att tänka på är att minimera 
mängden avfall och sortera ut det avfallet som det faktiskt ändå kommer att bli. 
Detta miljöbokslut kan ge dig ”en hjälp på traven”!
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Nämndernas arbete under 2010
– i riktning mot miljömålen

Nedan följer en redovisning av åtgärder som utfördes av kommunens nämnder 
under 2010, inom ramen för Burlövs Miljöprogram 2009-2015. Redovisningen 
avser både de åtgärder som står inskrivna i programmet och sådana som 
leder i riktning mot att nå de 14 miljömålen och folkhälsomålet som antagits 
av kommunfullmäktige i Burlövs kommun.

Barn- och utbildningsnämnden
Dalslundskolan
På Dalslundskolan har man fortsatt med källsortering. När eleverna källsorterar 
ser de samtidigt till att miljön i och runt skolan är god och rapporterar ev. brister, 
som tas upp på klassråden. På klassråden tar man kontinuerligt upp närmiljön 
och hur denna kan förbättras. Eleverna har också ägnat sig åt energifrågor när 
de behandlat vikten av Earth hour. På lektionerna har man haft flera teman med 
naturinriktning, bl.a. naturens skiftningar, träd, övervintrande fåglar kring fågel-
bordet och arbetat med läroboken Burlövs miljö – Din miljö. De äldre barnen har 
använt läromedlet Natur- och Miljöpärmen. En klass från Lilla Dalslundskolan 
vann den rikstäckande tävlingen Värmeljusjakten och belönades med Burlövs 
kommuns miljöpris för bedriften. Värmeljusjakten går ut på att samla in och 
återvinna värmeljuskoppar.

Humlemadskolan
Humlemadskolan har 2010 bl.a. jobbat med skolgårdsstädning och deltagit i 
HSR:s1  årliga skräpplockarvecka. I klasserna har man jobbat med allemansrätten, 
som man även undervisat om i samband med utflykter. Man har också studerat 
djur och växter i vår närmiljö (nedbrytare, insekter, svampar, fåglar m.m.) samt 
studerat olika årstider, naturens växlingar och kretslopp. Under året pantade 
man burkar och flaskor för att kunna stödja projektet ”Rädda tigrarna” (tidigare 
år räddade skolan isbjörnar). I och med skolans arbete för grön flagg har de ett 
ständigt miljöarbete på skolan med bl.a. pappersinsamling, batteriinsamling och 
glasåtervinning.

Vårboskolan
På Vårboskolan återvinner och återanvänder man papper och annat material 
som t.ex. trä och tyg som uppkommer i undervisningen. I skolämnena integre-
ras miljöundervisningen i flertalet ämnen. Man har bland annat läst om, hållbar 
utveckling med ”nu och då”-tema i globalt perspektiv, resursfördelning i-länder 
kontra u-länder i globalt perspektiv och grön BNP inom samhällsekonomin. Man 
har också studerat växthuseffekten och konsekvenserna vad gäller global klimat-
påverkan, som avsmältning av landisar, livsmedelsförsörjning, vattenförsörjning 
m.m. Undervisning kring vattenbesparing och energibesparing i hemmet har 
också genomförts.

Inom NO-ämnena har man bland annat tittat på olika energikällor och deras 
för- och nackdelar samt energisparande. Metaller har studerats med avseende 

Symbolerna...
...i marginalen anger vilka miljömål som 
påverkas av åtgärden. En listning av 
miljömålen finner ni på miljöbokslutets 
baksida.

1Håll Sverige Rent
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på hållbar utveckling med hänsyn till produktion, konsumtion och alternativa 
lösningar. Eleverna har också genomfört projektet ”Skräpspanarna”, vilket har 
inneburit exkursioner för att inventera skräp och avfall i naturen för att se vad som 
kan återvinnas och/eller återanvändas av det som påträff as. Detta ledde i sin tur 
till diskussioner kring nedbrytningstider för olika material. På idrottslektionerna 
undervisar man om välmående och miljö.

Svenshög
Svenshögskolan har bl.a. undervisat om hur skogen i Sverige påverkas av luft föro-
reningar, hur Östersjön mår, utsläpp och nedskräpning och hur detta påverkar 
växt- och djurriket, miljöarbetet i andra länder samt modernisering av fabriker. 
Man har också gjort utfl ykter till Alnarpsparken, stranden och fågelstationen i 
Falsterbo.

Skolan har även visat eleverna på goda exempel hur man kan agera mer miljövän-
ligt i praktiken genom t.ex. Earth hour, sophantering, städning, hur man diskar 
och tvättar miljövänligt samt arbete med olika miljömärken. I klasserna har man 
diskussioner angående miljö och vad man kan göra själv, t.ex släcka lamporna, 
återanvändning, spara vatten o.s.v. Skolan har också pappersinsamling i alla 
klassrum. Treorna vann kommunens tävling Barnens miljöpris. 

På Regnbågens förskola har man bl.a. visat hur man gör vid återvinningsstatio-
nerna och hur man kan minska pappersavfall. En gång i veckan har de utedag 
och en gång per termin åker de till Alnarpsparken.

Ekologisk mat
Skolorna och förskolorna i kommunen har arbetat eft er de nya riktlinjerna gäl-
lande kost och målet på 25 % ekologiskt odlad mat. Under 2010 var andelen 
ekologiskt odlad mat 24 %. Under 2011 kommer även äldreomsorgen att börja 
servera ekologisk mat.

Kommunstyrelsen
Järnväg
En avsiktsförklaring mellan Region Skåne, Trafi kverket och Burlövs kommun 
om att anlägga en pendlarstation i Arlöv träff ades under 2010. En pendlarsta-
tion här skulle främja kollektivåkandet och därigenom leda till målet Begränsad 
klimatpåverkan. I planerna ligger också att tågen kommer att stanna betydligt 
oft are i Burlövs kommun, med direkta kommunikationer till t.ex. Köpenhamn. 
Det har också tagits fram skisser på utbyggnadsplaner i stationsnära lägen. 

Arbetet med planerna för ett delvis övertäckt tråg för järnvägen i Åkarp har gått 
vidare med en programfördjupning för hela stationsområdet.

Energi och byggande
Kommunen sökte och fi ck bidrag för energieff ektiviseringar i de kommunala 
fastigheterna. Under 2010 gick mycket tid åt att kartlägga energifl ödena. All el 
som kommunen köper in är miljömärkt.
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Energirådgivningen i Burlöv bedrivs av Energikontoret Skåne på uppdrag av 
kommunen. I uppdraget ligger dels uppsökande verksamhet som att delta i 
mässor och dels att svara kommuninvånarnas och verksamheters frågor. Ener-
gifrågorna har också kommit in tidigare i planprocesserna som i t.ex. Krone-
torpsprojektet.

Kommunen deltog i den världsomfattande kampanjen Earth hour, där kommu-
ner, organisationer, privatpersoner m.fl . visat sitt ställningstagande i klimatfrå-
gan genom att släcka ljuset under 1 timme.

Vårdboendet Boklunden började byggas med Skanska som byggentreprenör. 
Boklunden väntas bli Sveriges första LEED-certifi erade vårdboende när det står 
klart i augusti 2011. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 
är ett internationellt miljöklassningssystem. Målet är guld-nivå vilket är den 
näst högsta. Fokus ligger bland annat på energieff ektivisering och på att välja 
miljöriktiga material samt att skapa en god inomhusmiljö. Boklunden har plane-
rats innehålla 69 bostäder om tillsammans 5 900 m², vilka kommunen hyr i 20 
år enligt avtal. 

Planering
Under 2010 förklarades den gamla översiktsplanen inaktuell och därmed påbör-
jades arbetet att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan. I översiktsplanen 
ska ställning tas för hur miljömålen ska uppnås. Den fördjupade översiktplanen 
för Arlöv antogs också under året.

Fordon
Under 2010 antog kommunen en inköpspolicy för fordon, som vägledande, med 
utgångspunkten att miljöbilar ska väljas vid inköp eller leasing av nya personbi-
lar.

Buller
I och med de stora bullerproblemen i kommunen hade miljöbokslutet för 2009, 
som antogs 2010, buller som tema. Det har även bildats en bullergrupp, som 
arbetar över förvaltningsgränserna och vars uppgift  är att hitta bra arbetsätt för 
att komma till åtgärder för att minska bullret. Arbets- och miljömedicin i Lund 
genomförde under året en större kartläggning genom modelleringar av buller 
vilken kom fram till att bullerproblemen i kommunen är stora. AMM:s arbete 
har bidragit till att kunskapsunderlaget förbättrats i kommunen.

Kultur- och fritidsnämnden
Under 2010 påbörjade Kultur- och fritidsnämnden tillsammans med Samhälls-
byggnadsförvaltningen arbetet med att ta fram ett förslag till Hälsans stig. Häls-
ans stig är en motionsled som arbetas fram i samråd med Hjärt- och lungsjukas 
riksförbund.

Miljö- och byggnämnden
Nedskräpning
Under 2010 deltog kommunen i kampanjerna Håll Sverige Rent och Städa Sverige. 
I arbetet har det framförallt varit skolorna som varit aktiva i städningen.
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Miljöpris
2010-års miljöpris gick till Fredrik Jörgensen, Lilla Dalslundskolan och Bengt 
Dagstam. Fredrik och Bengt fi ck miljöpris för deras långvariga miljöengagemang 
och Lilla Dalslundskolan för att de vunnit den rikstäckande värmeljusjakten, 
vilket är en tävling som går ut på att samla in värmeljuskoppar för att återvinna 
dem. Svenshögskolans klass tre vann barnens miljöpris. Barnens miljöpris utgår 
från läromedlet Burlövs miljö – Din miljö.

Avfall
Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan fortskred tillsammans med VA SYD 
och Malmö stad. Avfallsplanen är en del i förverkligandet av Malmös och Bur-
lövs ambitioner i miljöarbetet och började gälla 2011. Den övergripande vi-
sionen lyder: ” I arbetet för en hållbar stadsutveckling har avfallsfrågorna år 2020 
en självklar roll – vi gör hållbarhet verkligt i våra användares vardag”.

Råd och stöd
Arbetet med åtgärder och stöd till förvaltningarna med att nå mål och vidta 
åtgärder enligt kommunens miljöprogram och energistrategi har fortlöpt. Miljö- 
och byggnämnden har regelbundet informerat i Spegeln om miljö- och tillsyn-
sfrågor.

Transporter
Tillsammans med Hållbar Mobilitet Skåne har kommunen genomfört kampan-
jen Skånetrampar.  Skånetrampar är ett projekt för att minska bilresorna i tjänst 
och till och från arbetet. Till kampanjen fanns det en tävling om vilken kommun, 
vilket företag och lag som cyklade längst per person. Burlövs kommun tog priset 
som bästa kommun. 

Miljöövervakning
Under året har miljöövervakning skett av luft  och vatten. Regelbundna prover 
har tagits i Kalineån och Alnarpsån. Provtagning i Sege å har genomförts av 
Segeåns vattendragsförbund. Partikelövervakning (PM10) av luft en skedde 
kontinuerligt på Lundavägen 35 och av PM2,5 på Svenshögskolans tak. Under 
året mättes även kvävedioxid passivt på ett fl ertal platser i kommunen genom 
bland andra kommunens försorg. Mätningarna av PM2,5 ingår i ett rikstäckande 
miljöövervakningsprogram (endast 3 platser) och genomförs tillsammans med 
Naturvårdsverket och IVL Svenska Miljöinstitutet AB.

Naturvård
Arbetet med att ta fram en ny naturvårdsplan har gått vidare med inventeringar 
i naturen och sammanställning av material som redan fanns tillhanda. Resulta-
tet av utredningarna förväntas införlivas i den nya översiktsplanen och ligga till 
grund för vidare arbete med naturvårdsåtgärder och yttranden. 

På Bernstorps mosse har naturvårdsbete genomförts med hjälp av nötkreatur för 
att hålla naturen öppen och gynna växt- och djurliv. Arbetet har skett tillsam-
mans med Tekniska nämnden.
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Klimatprojekt
Projektet Klimatvardag drevs tillsammans med Hållbar Utveckling Skåne och 
en rad andra kommuner i Skåne. I Burlövs kommun deltog 7 hushåll som alla 
jobbade för att minska sin miljö- och klimatpåverkan. Projektet bedrevs dels 
genom lokala gruppträff ar och dels större träff ar då fl er kommuner var inbjudna. 
Fokusområden var bland annat energianvändning, mat, konsumtion och avfall.

Köldmedier
Miljö- och byggnämnden bedriver årlig tillsyn av köldmedieanläggningar i 
kommunen. 

Gift fri miljö
Inom området gift fri miljö har Miljö- och byggnämnden genomfört en rad åt-
gärder. Inom kemikalieområdet har ett tillsynsprojekt genomförts avseende 
märkning, förvaring och förpackning av faroklassifi cerade kemiska produkter i 
detaljhandeln.  Skrift lig och muntlig information har lämnats till 15 butiker. Hos 
6 av totalt 12 inspekterade butiker påträff ades brister som resulterade i beslut 
om miljösanktionsavgift , av dessa saknade fyra kännbar varningsmärkning och 
två saknade svensk märkning. Även brister gällande barnskyddande förslutning 
upptäcktes i fyra butiker. Resterande butiker kommer att besökas under våren 
2011. Projektet har bidragit till att produkter med brister åtgärdats och till att 
verksamheterna fått ökad kunskap om lagstift ningen gällande kemiska produk-
ter och om deras skyldighet att bedriva egenkontroll av de kemiska produkter 
som saluförs. Under året inleddes också en inventering av cisterner i kommunen, 
som kommer att fortsätta under 2011-2012.

Socialnämnden
SAMBA
Samba — Samverkan, bro mot arbete — ger långtidsarbetslösa eller långtids-
sjukskrivna träning för att komma tillbaka till arbetsmarknaden och har fortsatt 
under 2010. Samba är ett projekt där Burlövs kommun samarbetar med Arbets-
förmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Burlövs Företagsgrupp och 
Företagarna Burlöv-Lomma. Även Komvux och SFI är knutna till projektet. 

Brukarråd
Ett brukarråd inom socialpsykiatrin uppmärksammades bland annat av social-
högskolan i Lund under 2010, då detta är det enda av sitt slag i Skåne. Rådet har 
som ambition att öka delaktigheten för personer med psykiska funktionshinder 
och utveckla en bättre hälsa på lika villkor.

Magnolian
Socialrådgivarna på Magnolian har haft  en utåtriktad verksamhet och tagit emot 
ett stort antal besökare. Magnolian vänder sig till familjer med barn och ungdo-
mar samt vuxna som tycker att deras alkohol-, drog- eller spelvanor har blivit ett 
problem och erbjuder stödsamtal enskilt, i föräldrapar samt hela eller delar av 
familjer och nätverk.
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Tillsyn
Socialnämnden har också genomfört tillsynskampanjer gällande utskänknings-
tillstånd. Målet har varit att se till att alkohol och tobak inte säljs till barn och 
ungdomar. 

Samovaren
Familjecentralen Samovaren har fortsatt ett högt antal besökare från såväl Arlöv 
som Åkarp och ger föräldrar och barn i åldern 0-6 år stöd och rådgivning för en 
trygg och god start i livet.

Familjefrid
Projektet familjefrid och kvinnofrid blev permanent 2010. Projektet erbjuder 
stöd och hjälp för kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra över-
grepp i en nära relation. 

Kost
Socialkontoret tillhandahåller frukt till alla sina anställda som ett led i att ge bätt-
re förutsättningar för sina anställda att ha en god kost. 

Tekniska nämnden
Energi
Under 2010 arbetade samhällsbyggnadsförvaltningen fram ett förslag till ener-
gieff ektiviseringsstrategi för de kommunala fastigheterna och fordonen. Målen 
bygger på en generell sänkning av energianvändning med 20 %. Resultaten och 
åtgärderna rapporteras årligen till Energimyndigheten varpå bidrag erhålles för 
de närmaste fem åren under förutsättning att åtgärder blir genomförda och rap-
porterade. 

Under 2010 påbörjades arbetet med att utreda ett EPC-projekt (energy perfor-
mance contracting). Utredningen, som blev klar i början av 2011, visade på att 
stora besparingar av både energi, klimatutsläpp och pengar är möjliga. EPC är 
kortfattat ett projekt som garanterar vissa energieff ektiviseringsmål genom avtal 
med entreprenörer.

Utbildningsinsatser inom styr och regler på fastighetssidan genomfördes för att 
kunna öka drift övervakning och optimering. På ventilationssidan har arbetet 
med den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) gått vidare och beräknas 
vara klar under 2011. Nybyggnationen av Havren gav ett energisnålt bygge med 
fj ärrvärme.

Grönska
Återplanteringsplanen för träd började förverkligas under 2010, vilket re-
sulterade i att bl.a. Dalbyvägen fi ck nya träd som ersatte de gamla nedtagna alm-
arna som var drabbade av almsjukan. 

Bernstorps mosse restaurerades för att gynna fl ora och fauna. Restaureringen 
skedde uteft er den skötselplan som tagits fram. Stora delar av mossen stängslades 
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in för att kor ska kunna beta där. Kor är mycket goda landskapsvårdare. Slåtter 
sker uteft er natur- och kulturstråket för att gynna den hävdgynnade fl oran.

Bekämpningsmedel
Under 2010 halverades mängden bekämpningsmedel som kommunen (genom 
entreprenörer) använder för bekämpning av ogräs.

Transporter
Busshållplatsen på Arlövsvägen i nordvästra Arlöv har blivit permanent. Därmed 
trafi kerar den snabba busslinjen (133) mellan Lomma och Malmö även Arlöv. 
En del åtgärder för att förbättra för cykel- och gångtrafi kanter har också genom-
förts. Bland annat har cykelbanorna över Sockervägen och Företagsvägen höjts. 
Cykelbanan vid Vattenverksvägens förlängning har färdigställts.

Vatten
Tekniska nämnden har arbetat mellankommunalt med vattenfrågor genom 
Segeåns vattenråd. I rådet ingår nu även Alnarpsån. Höjning av statusen på Kars-
torpsdammen har skett genom gallring och rensning. Sedan 1 januari 2011 har 
VA-frågorna gått över till kommunalförbundet VA SYD. 

Klimat
I samarbete med Försvarets forskningsanstalt och elever från Alnarp har kom-
munen i ett arbete eft er modellen Climatools diskuterat kommande klimat-
förändringar och dessas konsekvenser. Arbetet bidrar till ett bättre kunskapsun-
derlag för vidare arbete med klimatförändringarna i samband med kommunens 
kommande översiktsplan.

Alla nämnder
Hälsorådet
Hälsorådet har arbetat vidare med folkhälsorelaterade frågor som motion, alko-
hol- och drogmissbruk m.m. även under 2010. Rådet består förutom av poli-
tiskt tillsatt ordförande resp. medborgarrepresentant bl.a. av representanter från 
fl era av kommunens förvaltningar, Vårdcentralen, Försäkringskassan, Burlövs 
Bostäder och Polisen. Rådet förfogar inte över några egna budgeterade medel 
utöver den arbetstid som deltagarna bidrar med.

Matavfall
Ökad fastighetsnära källsortering har förberetts under 2010. Inom Burlövs 
kommuns verksamhet källsorterar 6 verksamheter ut sitt matavfall, vilket är en 
ökning med 50 % sedan tidigare år.



12

Tema avfall - Avfallet i kommunen

Avfall och hanteringen av det samma är alltid en viktig fråga, som har belysts 
mer och mer de senaste åren. Inte minst i Burlöv då man under 2010 och 
2011 tog fram en ny avfallsplan tillsammans med VA SYD och Malmö stad 
för kommunen. Avfallsplanen är ett strategiskt dokument som beskriver de 
mål och strategier som behövs för att få en hållbar avfallshantering.

Den kommunala avfallshanteringen i Burlöv utförs av Malmö stad genom kom-
munalförbundet VA SYD. Uppdraget innefattar insamling av hushållsavfall samt 
avfallsplanering. Det är i avfallsplanen man hittar mål och strategier m.m. för 
avfallshanteringen i kommunen. Om man har frågor om t.ex. hämtning av hus-
hållsavfall är det därför i första hand till VA SYD man ska vända sig.  

Genom VA SYD och deras entreprenörer hämtades ca 247,5 kg restavfall per 
person år 2010. Med restavfall menas sådant hushållsavfall som återstår sedan 
grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall, läkemedelsavfall och producenters an-
svarsavfall sorterats ut, alltså det som hamnar i soppåsen om man sorterat rätt!

Restavfallet förbränns och energin tas till vara i värmekraftverket både som 
värme till fjärrvärmenätet och genom el-produktion. Denna form av avfallsbe-
handling kallas återvinning av energi och är det man först i fjärde hand ska an-
vända sig av enligt avfallshierarkin.

Grovafall och elektronik
Har man det i dagligt tal kallar grovsopor, som man vill bli av med som privatper-
son, kan detta lämnas på återvinningscentralerna eller så kan hämtning beställas 
från VA SYD. Ibland finns grovsoprum eller liknande i flerbostadshus och ibland 
hyr fastighetsägarna in containrar. Med grovavfall menas sådant hushållsavfall 
som är så tungt och/eller skrymmande att det inte är lämpligt att samla in i kärl. 

I Burlövs kommun finns ingen egen återvinningscentral, den närmaste är 
Sjölunda återvinningscentral som ligger på höger sida om man åker på Väst-
kustvägen mot Malmö. På återvinningscentralen, som drivs av SYSAV, kan man 
bland annat lämna det grovavfall och farliga avfall som normalt uppstår i ett 
hushåll. På återvinningscentralerna finns personal som kan svara på frågor och 

Vad ska jag återvinna var?
På återvinningsstationerna ska det 
vara utmärkt vad du får slänga i de 
olika behållarna och på återvinnings-
centralerna finns personal att fråga 
om man känner sig osäker.

Om du vill veta hur du ska sortera 
dina sopor innan du beger dig iväg 
med ditt avfall kan du titta på Sortera 
rätt från a-ö på SYSAV:s hemsida. Där 
finns nog de flesta av svaren du söker 
om var du ska återvinna vad!
www.sysav.se

Vad händer med de förpack-
ningar som jag lämnar till 
återvinningsstationen?
Förpackningar som du lämnar till en 
återvinningsstation blir till nya saker. 
Plastförpackningar blir exempelvis 
rör, bullerplank och läskbackar. Glas 
blir nya glasförpackningar och isoler-
ingsull. Metallförpackningar blir 
konservburkar, armeringsjärn och bil-
delar. Pappkartonger blir mellanskikt 
i nya livsmedelsförpackningar och 
ytskikt till gipsplattor. Av tidnings-
papper görs det nya tidningar.
VA SYD
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hjälpa till så att avfallet blir rätt sorterat. Det fi nns också möjlighet att lämna sa-
ker för återanvändning, som t.ex möbler. De allmänna återvinningscentralerna 
är också öppna för småföretag, som kan lämna visst avfall mot betalning. De 
kan dock lämna förpackningsmaterial gratis. Begagnat byggmaterial som kan 
återanvändas kan lämnas i återbyggdepån som ligger en liten bit utanför återvin-
ningscentralen.

I kommunen fi nns för närvarande inte heller någon miljöstation där man kan 
lämna sitt farliga avfall såsom färg och olja. Sjölunda återvinningscentral är det 
närmaste stället för hushåll i Burlövs kommun att lämna farligt avfall. Det är 
viktigt att man lämnar det för omhändertagande och inte häller ut det i avloppet 
eller i naturen då detta kan skapa miljöproblem.

Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstationerna
På återvinningsstationerna kan privatpersoner lämna sina förpackningar och 
tidningar. I kommunen fi nns det för närvarande tre återvinningsstationer. En 
fi nns i Arlöv och ligger vid Burlövsbadet. De övriga två ligger i Åkarp på Grän-
svägen och vid Dalslundsvägen. Det som samlas in för återvinning här är plast-, 
pappers-, glas- och metallförpackningar samt tidningar. På respektive container 
fi nns det i regel tydliga anvisningar om vad man får slänga i behållarna. De som 
driver återvinningsstationerna är Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB 
och det är i första hand dessa man ska vända sig till om man har synpunkter på 
stationen. Detta kan man göra både via telefon och på internet: www.ft iab.se. 
På återvinningsstationerna får inte verksamheter lämna sitt avfall. I bostadsom-
råden med samlad bebyggelse eller fl erbostadshus är det också vanligt med fast-
ighetsnära insamling i t.ex. miljöhus. Fastighetsnära insamling av förpackningar 
och tidningar har inte kommunen (VA SYD) hand om utan fastighetsägaren 
tecknar abonnemang med en avfallsentreprenör.

I och med att matavfallssorteringen troligen kommer igång på allvar 2012 kom-
mer, erfarenhetsmässigt, även resterande sortering av avfall att öka. Detta kom-
mer förmodligen att skapa ännu större tryck på återvinningsstationerna och fl er 
kan komma att behöva anläggas. En av ståndpunkterna i den nya avfallsplanen 
är att avfallshanteringen ska få ta plats. Detta medför att avfallsfrågorna ska få 
komma in tidigare i planeringen av nya områden och att fastighetsnära insam-
ling/återvinningsstationer får ta plats. I tidigare avfallsplan fanns målet “Minst 
85 % av Malmö- och Burlövsborna skall antingen ha boendenära insamling 
av returpapper och förpackningar eller högst 400 meter till närmaste återvin-
ningsstation”. Målet har inte uppnåtts.

Tänk på att det är mycket mer resurssnålt att återvinna än att utgå från råvara vid 
vid tillverkningan av nya produkter. Du gör en stor miljöinsatts när du sorterar 
ditt avfall. Energibesparingen vid återvinning2 3 av aluminium är ca 95 %, stål 
75 %, tidningar 70 %, kartong 40 %, glas 20 % och plast 70 %.

Matavfall står för ca 50 % av hushållsavfallet
Av allt avfall som slängs från lägenhetshushållen är det mesta matavfall (ef-
ter vikt). Ungefär hälft en av det vi slänger är matavfall, vilket egentligen kan 

2Återvinningsindustrins Service AB
3VA SYD
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återvinnas. Matavfallet kan sedan användas till att bl.a. göra biogas som kan 
driva gasfordon och den fasta restprodukten till att gödsla med eller förbränna 
i värmeverken. Enligt de tidigare målen för matavfallssortering på 35 % insam-
ling, ligger vi en bra bit efter då bara ca 5 % av matavfallet samlades in separat 
år 2010. Detta motsvarar ca 5,3 kg per person och år. Matavfallssorteringen spås 
dock öka kraftigt inom de närmaste åren då dels infrastruktur nu finns på plats 
och det planeras att införa matavfallssortering som obligatoriskt för hushållen. 

När mat och övriga fraktioner, såsom förpackningsmaterial och trädgårdsavfall, 
är utsorterade är det bara en fjärdedel av lägenhetshushållens avfall som slängs 
direkt i soppåsen och går till förbränning. Det är detta vi kallar restavfall.

Viljan att sortera ökar!
VA SYD utvärderar regelbundet sin verksamhet genom telefonintervjuer med 
sina kunder. I Burlöv och Malmö visar svaren på att viljan att sortera matavfall 
stiger. Andelen som har förtroende för systemen kring förpackningsinsamlingen 
och insamlingen av farligt avfall är ungefär lika hög som målen är satta. Kunder-
na är generellt nöjda med avfallsinsamlingen om man ser till det så kallade ”nöjd 
kund indexet”, då underökningarna visar på nivåer som ligger över målet.

+
Invånarna är mer positiva till att sortera 
ut sitt matavfall.

Mängden utsorterat matavfall ökar 
(men långsamt), mängden avfall per in-
vånare minskar.

Tjänsterna är jämförelsevis billiga och 
prisvärda.

-
Ingen förändring i andel avfall till ma-
terialåtervinning.

Malmö och Burlöv når inte upp till 
riksgenomsnittet av utsortering av för-
packningar och tidningar.

Invånarna är inte tillräckligt nöjda med 
tillgängligheten för att lämna farligt av-
fall och grovavfall.

Färre har maximalt 400 m till närmaste 
återvinningsstation. 

Utvärderingen av avfallsverksamheten år 2010 visar i korta drag på att:

Viktfördelningen av det blandade hus-
hållsavfallet från ett lägenhetshushåll.  
Med övrigt avses det som kallas restavfall.
Källa: VA SYD.

Matavfall 52 %
Övrigt 26 %
Tidningar 7 %
Pappersförpackningar 5 %
Glas, ofägat 3 %
Hårdplastförpackningar 2 %
Elavfall 1 %
Farligt avfall 1 %
Glas, färgat 1 %
Metallförpackningar 1 %

Trädgårdsavfall 1 %
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Återvinningscentral

Återvinningsstation

Återvinning
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Plats för källsortering
Att vi blir bättre på att källsortera och återvinna om det är lätt att göra rätt 
är en självklarhet och det är därför ett av huvudmålen i avfallsplanen. Under 
målet beskrivs också en del övergripande åtgärder för att nå målet, t.ex. att 
det i ”kommunernas fysiska planer fi nns plats för insamling av farligt avfall, 
återvinningscentraler, återvinningsstationer och fastighetsnära insamling” 
och att ”fastighetsägare ger de boende goda möjligheter att sortera sitt av-
fall såväl i bostaden som i fastighetens insamlingssystem”.

Nästan alla vill källsortera sitt avfall4 men hur ska man göra för att få plats med 
alla sopkärl i miljöhuset eller behållare i köket och vad är avgörande för hur väl 
vi sorterar? Britt-Marie Fagerström arbetar på VA SYD med planeringsfrågor 
rörande avfall och vet hur man ska göra för att det ska vara lätt att göra rätt!

Vilka fysiska förutsättningar behöver vi för att vi ska vara som bäst på att 
sortera avfall?
 -Det fysiska avståndet är en nyckelfaktor, men inte den enda. Det är också 
viktigt att platsen ligger bra i förhållande till vårt rörelsemönster och att den är 
utformad på ett sätt så att vi känner oss trygga när vi vistas där. Avgörande är 
också att den ger ett ordnat intryck som signalerar att det material vi lämnar 
verkligen tas om hand på ett riktigt sätt, så att vi känner det som meningsfullt att 
bidra till sorteringen, menar Britt-Marie.

Är det stor skillnad i insamlingsgraden mellan fastighetsnära insamling och 
återvinningsstationer?
 -Det är väldigt svårt att mäta detta, eft ersom det är svårt att veta hur många 
som använder en återvinningsstation. Jag känner inte till några mätningar som 
jämför detta med fl erbostadshus. Materialet som samlas in håller hög renhet, 
oavsett om det har samlats in fastighetsnära eller på en återvinningsstation. För 
att ta sig till en återvinningsstation krävs att användaren tar ett aktivt beslut att 
sortera sitt avfall, eft ersom återvinningsstationen oft ast ligger längre bort från 
bostaden. Den som har fastighetsnära insamling kan ju lämna fl era avfallsslag 
på samma ställe och då är sannolikheten större att man börjar sortera av bara 
farten. Alltså är det bättre förutsättningar för större andel utsorterat material 
bland dem som har fastighetsnära insamling, säger Britt-Marie.

4Enligt VA SYD:s undersökningar är 80 % 
ganska eller mycket motiverade att sortera 
sitt avfall. Lägenheterhushåll är generellt 
mer motiverade än villahushåll.

Britt-Marie Fagerström, 
VA SYD
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Britt-Marie berättar att de fysiska förutsättningarna för hög insamlingsgrad inte 
är allt, utan att även information till brukarna är viktig. Kundundersökningar 
visar att VA SYD:s användare vill ha bättre återkoppling på vad som händer med 
materialet eft er att de har lämnat det för återvinning. 
 -Man vill helt enkelt få en tydligare bekräft else på att det kommer till nytta, för 
att övertygas om att det är meningsfullt att sortera sitt avfall.   

Vad kan VA SYD ge för stöd till invånare och verksamheter som vill bli bättre 
på att sortera eller funderar på att utveckla sina avfallsutrymmen?
 -Vi hjälper gärna till med råd och erfarenheter, även genom möten på plats.  
Ibland vill en bostadsrättsförening att vi ska komma till ett styrelsemöte eller en 
årsstämma för att berätta om avfallshantering och då gör vi gärna det. Det är ett 
bra sätt för oss att möta många av våra användare.   

Till sist, har du några bra tips på hur man kan få plats med olika behållare om 
man har en liten bostad?
 -Har man riktigt trångt under diskbänken är det oft ast enklast att samla det 
utsorterade materialet i en gemensam kasse, så får man göra sorteringen på plats 
vid kärlen eller containrarna. 

VA SYD har också tagit fram informations-
skrift en Gör rum för miljön där det på ett enk-
elt sätt beskrivs vad som är viktigt att tänka på 
när man bygger hus och planerar områden. 
Informationen i skrift en är i huvudsak riktad 
till avfallshanteringen i fl erbostadshus. Skrift -
en kan laddas ner på www.vasyd.se.
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Sortera matavfall

De senaste åren har fl er och fl er kommuner i landet börjat med matavfalls-
sortering. I Burlövs kommun och Malmö stad är matavfallssorteringen gan-
ska begränsad än så länge, men man räknar med att sorteringen kommer 
att öka kraftigt inom de närmaste åren. År 2010 sorterades knappt 5 % av 
matavfallet ut för biologisk behandling. Till det uppsatta målet på 35 % är 
det alltså en bra bit kvar.

Viljan hos invånarna att sortera ut sitt matavfall har ökat över tid, infrastruk-
turen för insamling fi nns nu i princip på plats och eventuella förändringar av 
föreskrift er i det fall utsorteringen blir obligatorisk, är en del av förklaringarna 
till varför man förväntar sig en ökning av utsorteringen av matavfallet. 

Mimmi Bissmont, som är utvecklingsingenjör på VA SYD, arbetar bland an-
nat för att vi ska öka vår sortering av matavfall. 
 -Genom att sortera ut matavfallet för sig bidrar man till en klimatsmartare 
vardag. Matavfallet blir dels till biogas som kan ersätta bensin och diesel och 
dels till biogödsel som kan spridas på åkermark och ersätta konstgödsel, säger 
Mimmi.
 
Mimmi berättar att matavfallsinsamling fortfarande är under införande i Bur-
lövs kommun. Idag kan verksamheter, bostadsrättsföreningar och hyreshus 
sortera ut sitt matavfall. För att börja med matavfallssortering kontaktar man 
VA SYD och berättar att man är intresserad att köra igång. 
 
Vad kan VA SYD hjälpa till med?
 -Vi ger råd kring hur många kärl som behövs, gör en kostnadsberäkning, 
delar ut information m.m. De allra fl esta gör faktiskt en ekonomisk besparing 
genom att börja sortera ut matavfall, säger Mimmi.
 
Många är säkert oroliga för att avfallet ska lukta eller att det skapar andra 
olägenheter. Vad ska man göra för att undvika eventuella luktproblem?
 -Matavfallet sorteras i papperspåsar, det så kallade ventilerade systemet. Tan-
ken är att avfallet ska ventileras och att så mycket vätska som möjligt ska avdun-

Räkneexempel
10 kg matavfall blir så mycket gas att 
man kan köra bil över en mil. Under 
2010 samlades det in så mycket mat-
avfall i Malmö och Burlöv att man 
kan köra en bil 41 varv runt jorden. 
VA SYD

Mimmi Bissmont, 
utvecklingsingenjör på 

VA SYD.

Bild: VA SYD
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sta. Ju mindre vätska, desto mindre lukt. Så låt blött avfall rinna av så mycket 
som möjligt, lägg gärna extra papper i botten på påsen om avfallet är blött. Över-
fyll inte papperspåsen utan se till att den kan förslutas ordentligt och även om 
inte påsen blir full bör den bytas eft er tre dagar. Känsligt avfall som räkor och fi sk 
kan med fördel packas i extra papper innan det läggs i matavfallspåsen.

Hur tas matavfallet om hand?
 -Matavfallet körs till SYSAV:s anläggning på Spillepeng. Där går det in i en 
förbehandlingsanläggning och mals till en sörja som kallas slurry. Förbehand-
lingsanläggningen ser också till att det inte kommer med plast eller andra föro-
reningar i slurryn. Slurryn skickas sen in i en biogasreaktor där den under en 
jäsningsprocess bildar biogas. Resterna som blir kvar innehåller massor med 
näringsämnen och är utmärkta som gödsel på åkermark. 

 

21

Lyckade exempel – Burlövs Bostäder

I Burlövs kommun har bland andra Burlövs bostäder kommit igång med mat-

avfallssorteringen och är på god väg att nå sitt mål om att alla hyresgäster ska ha 

möjlighet att sortera sitt matavfall. Ronnie Sjöberg är fastighetschef för Burlövs 

Bostäder AB och har lett projektet sedan dess start.

Nu när ni kommit igång ordentligt med utsortering av matavfallet, hur har det 

gått?
 -Det har gått jättebra! Vi började för tre år sedan med 134 lägenheter och har i 

dagsläget matavfallssortering i ca 600 av 2 500 lägenheter! Tyvärr fi nns det bara en 

uträknad siff ra på hur mycket vi sorterar, men det blir ungefär 47 ton per år, enligt 

beräkningarna.

Ronnie berättar om hur man i projektet i samband med byggandet av två nya 

miljöhus även satte in kärl för matavfall i dessa, då det sågs som en enkel metod att 

starta projektet med att börja sortera matavfall. De satte sen in matavfallskärl även 

i de gamla miljöhusen, vilket inte heller var några som helst problem. 

 -Informationen till hyresgästerna är viktig. VA SYD har hjälpt till mycket med 

detta, även om vi kompletterat lite själva.

Vad tycker era hyresgäster?
 -Hyresgästerna har nästan enbart varit positiva. Det har faktiskt inte varit sär-

skilt mycket klagomål alls. Någon enstaka gång då tömningen har missats har det 

luktat lite, annars har det inte varit något speciellt.

Vad är bäst med utsorteringen av matavfall?

 -Bäst har varit att det känns helt rätt att utnyttja avfallet på rätt sätt och inte 

slösa på resurserna. Vi har ju för avsikt att alla hushåll i vårt bestånd ska sortera 

matavfall inom ett år!
Och sämst?
 -Jag kan faktiskt inte komma på någonting just nu, säger Ronnie!

Ronnie Sjöberg, 
fastighetschef för Burlövs 
Bostäder AB.
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Avfallsplanen

Under 2011 antogs en ny gemensam renhållningsordning i Burlövs kommun 
och Malmö stad. En renhållningsordning innehåller avfallsföreskrifter, d.v.s. 
vilka regler som gäller i Malmö och Burlöv, samt en avfallsplan. En avfalls-
plan ska enligt miljöbalken omfatta allt avfall i kommunen och visa på vilka 
åtgärder som behöver vidtas för att hantera avfallet. Fokus i avfallsplanerna 
är oftast hushållsavfallet. Alla kommuner är skyldiga att ha en avfallsplan.

Den nya avfallsplanen tar avstamp i Burlövs kommuns respektive Malmö stads 
miljöprogram och spinner vidare på Malmös mål om att bli världsbäst på hållbar 
utveckling till år 2020. Den övergripande visionen för avfallsplanen är: ” I arbetet 
för en hållbar stadsutveckling har avfallsfrågorna år 2020 en självklar roll – vi gör 
hållbarhet verkligt i våra användares vardag”.

Mål
Visionen har sedan brutits ner i tre delmål, dessa är: Det är lätt att välja en håll-
bar konsumtion, Det är rätt att prioritera miljönytta och Det är lätt att göra rätt. 
Under delmålen pekas viktiga effektmål ut för att staka ut vägen till delmålen. 
Nedan följer några exempel på effektmål.

AVFALLSHIERARKIN
EU har beslutat att dess medlemsstater 
ska arbeta efter en avfallshierarki, som 
innebär att:

• i första hand förhindra att avfall 
  uppstår
• i andra hand återanvända produkter
• i tredje hand återvinna materialet
• i fjärde hand återvinna energi
• i sista hand ska avfallet deponeras

•

•

•

•

•

Återvinningscentralerna är utformade för att tillvarata produkters värde och 
livslängd. Detta återspeglas i såväl personligt bemötande som fysisk utform-
ning. Kretsloppsparken i Göteborg kan tjäna som inspiration.

Avfallstaxan är utformad för att uppfylla avfallsplanens mål. 

I kommunernas fysiska planer finns plats för insamling av farligt avfall, 
återvinningscentraler, återvinningsstationer och fastighetsnära insamling.

Fastighetsägare ger de boende goda möjligheter att sortera sitt avfall såväl i 
bostaden som i fastighetens insamlingssystem.

Papperskorgar på offentliga platser har sorteringsmöjligheter för förpack-
ningar, tidningar och matavfall.
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Information och strategier
För att uppnå målen krävs strategier och handlingsplaner. De som pekats ut 
som de viktigaste strategierna för att nå målen är samarbete och samverkan, 
förmedla kunskap och att visa på goda exempel. Avfallsplanen innehåller inga 
tidsatta handlingsplaner som snabbt kan riskera att bli inaktuella. Åtgärder och 
handlingsplaner kommer istället att tas fram och fastställas årligen i den löpande 
planeringen av avfallsverksamheten. Kommunikation är viktigt för att Burlöv 
och Malmö ska kunna uppnå målen i avfallsplanen. I avfallsplanen tar VA SYD 
ansvaret för att årligen upprätta en kommunikationsplan.

När kommunikationsplanen tas fram ska följande strategier vara vägledande:

Läs hela avfallsplanen på VA SYDs hemsida www.vasyd.se. 

•

•

•

•

VA SYD tar ett helhetsansvar för informationen till våra användare genom att 
samarbeta med de lokalt verksamma entreprenörerna i branschen.

VA SYD ska vara pådrivande i samverkan med stadsdelarna och med Burlövs 
kommun för att nå våra användare lokalt. 

Informationen ska anpassas till målgrupper, vara tydlig och förmedlas genom 
olika medier och möta användarna där de befi nner sig. 

Informationen ska ge kunskap, påverka attityder och beteende samt visa på 
goda exempel.
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Tips för att minska avfallsmängden

I avfallskedjan finns många olika delar som har olika stor miljöpåverkan. 
För att minska miljöpåverkan från avfallet finns fler olika lösningar. De van-
ligaste man kommer att tänka på är kanske att sortera och återvinna, elda 
upp avfallet och återvinna energin eller deponera. Med dessa åtgärder har 
man dock inte vidrört den åtgärd som har störst potential att minska miljö-
påverkan – avfallsminimering! Men hur gör man i praktiken för att få så lite 
avfall som möjligt. Vi har frågat Helena Thelander som arbetar på Hållbar 
Utveckling Skåne hur man kan göra i sin vardag för att minska avfallet. 

Varför är det så viktigt att minska avfallet?
 -Att minimera avfallet är det första och viktigaste steget i avfallstrappan. Ju 
mindre avfall vi producerar desto mindre koldioxidutsläpp orsakar vi – vi för-
brukar mindre resurser och minskar också risken att farliga ämnen kommer i 
omlopp i naturen. De övriga stegen i avfallstrappan är återanvänd, återvinn ma-
terial, återvinn energi genom förbränning och sist deponera. Mellan 1999 och 
2009 ökade mängden hushållsavfall med runt 20 % men som trenden ser ut just 
nu så minskar avfallsmängderna lite och vi får hoppas att det håller i sig. I Sverige 
är vi väldigt duktiga på återvinning. Enligt Avfall Sverige5  återvinner svenskarna 
mer än 90 % av allt avfall. Att minska avfallet har mycket med konsumtion och 
överkonsumtion att göra. I dagsläget överutnyttjas jordens resurser med cirka 
30 %. Om vi konsumerar mindre så minskar överutnyttjandet och det leder på 
sikt till en mer hållbar värld, menar Helena. 

Hur mycket av det vi slänger är produkter som fortfarande skulle kunna vara 
användbara i samhället, tror du? Finns det studier gjorda på hur mycket 
resurser och växthusgaser som man skulle kunna spara genom att inte slänga 
fungerande saker?
 -Jag känner inte till några studier när det gäller bruksvaror och liknande men 
ett exempel är maten. Hushållen slänger överlag mycket mat som fortfarande är 
ätbar. Cirka 25 % av all mat som köps hem slängs istället för att ätas upp. Det har 

Helena Theander,
Hållbar Utveckling 

Skåne.

Hållbar Utveckling Skåne är en 
partipolitiskt obunden ideell förening 
med syftet att främja dialogen mellan 
olika aktörer i regionen. Föreningen 
verkar för att utöka kontaktytorna 
och skapa nya mötesplatser för med-
lemmar och andra intresserade. 
Föreningen arbetar och har arbetat 
inom en mängd olika sakområden, 
som demokrati, hållbart byggande, 
naturvård, våtmarker, Agenda 21 och 
klimat- och miljöanpassad offentlig 
upphandling. Projektfinansiering har 
kommit från EU, Naturvårdsverket, 
Miljömålsrådet, Region Skåne, Läns-
styrelsen i Skåne län samt flertalet 
skånska kommuner.

5Svenska branchorganisationen inom 
avfallshantering och återvinning
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gått åt mycket energi när den maten producerades. Detta motsvarar cirka 2 % av 
de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige. 

Tycker du att intresset för avfallsfrågorna kommit mer i fokus ur hållbar-
hetssynpunkt de senare åren hos allmänheten?
 -Det fi nns ett nyfi ket intresse för hållbarhetsfrågor och medvetenheten ökar 
helt klart i samhället. Ett tecken på det är exempelvis secondhand-butiker som 
gått från att leva en lite undanskymd tillvaro till att få ta plats i trendiga modema-
gasin under epitetet ”Vintage” eller ”Shabby Chic”. Och inredningstrenden går 
från enbart nyinköpt design till att hitta ett eget uttryck med blandat nyinköpt, 
ärvt och loppisfynd. Jag tror att sådana trender är uttryck för att människor blir 
mer medvetna. Det har också blivit vanligare med designprodukter skapade av 
återvunnet material. Det kan vara ruskigt dyra väskor gjorda av innerslangar 
och gamla bilbälten till exempel. Cradle-to-cradle är också ett sätt att arbeta 
med frågan. Än så länge är tankesättet inte så etablerat i Sverige, det är större i 
bland annat Danmark och Nederländerna. Produkttillverkare som arbetar enligt 
cradle-to-cradle använder sig av tillverkningsmetoder och material som gör att 
produkterna på ett smidigt sätt går att återanvända antingen i en biologisk cykel 
eller i en teknologisk cykel. Ett klädesplagg i en biologisk cykel kan man direkt 
slänga i komposten om man vill. Den får inte innehålla någonting som inte är 
biologiskt nedbrytbart. 

Vilka frågor anser du är de viktigaste hållbarhetsfrågorna när det gäller av-
fall?
 -Många diskussioner om avfall landar i slutändan i konsumtion och överkon-
sumtion. Ett av problemen med konsumtionen och överkonsumtionen tänker 
jag är att produkter vi köper oft a inte håller tillräcklig kvalitet. Ett sätt att komma 
förbi det skulle kunna vara om företagen började sälja tjänster till kunderna istäl-
let för produkter. Om ett företag hade som aff ärsidé att erbjuda tjänsten ”möj-
lighet för privatpersoner att laga och förvara mat” istället för ”kränga så många 
vitvaror som möjligt fram till nästa bokslut” så skulle de själva vara intresserade 
av att tillverka saker som höll länge och som på ett enkelt sätt gick att laga eft er-
som det då låg i deras intresse rent företagsekonomiskt. Det är ett förhållandevis 
nytt sätt att tänka och det dröjer nog innan det fått genomslag hos både produ-
cent och konsument, tror Helena.

Helena anser också att många produkter är alldeles för billiga vilket då väcker 
tanken på att någon eller några i början av tillverkningskedjan inte fått skäligt 
betalt för utfört arbete vilket hon anser inte vara socialt hållbart. 
 -Alla människor är lika värda och de som utför en tjänst ska ha betalt för det 
och genom sin inkomst ha möjlighet att bygga upp en trygghet för sig själva och 
sin familj. 
 -Billiga saker vårdas inte på samma sätt som lite dyrare saker vilket leder till 
att de går sönder och sedan slängs och ersätts med något nytt. Är saker för billiga 
så hindras inte överkonsumtion av privatekonomin heller. Även en lågavlönad 
person kan ha råd att byta ut kuddar, fi ltar och ljushållare hemma när nästa sä-
song kommer och färgerna känns ”fel”, menar Helena.

Helenas bästa tips för att du 
ska kunna minska ditt avfall
• Tänk igenom ifall du verkligen be-
höver det du precis är på väg att köpa. 

• Är erbjudanden, t.ex ”två för en”,  
som du får om att köpa produkter 
verkligen något som du behöver? När 
det gäller mat så är cirka 30 % av mat-
en vi köper sådant vi egentligen inte 
”behöver”.

• Var lite kritisk till det du tänker är 
dina ”behov” och försök komma på 
andra förhållningssätt än att köpa 
nytt. 

• Fundera på vad det gör för din eko-
nomi om du är lite mer sparsam och 
försiktig med dina saker. Att ta bättre 
hand om sina kläder och inte tvätta 
dem eft er varje användning är ett sätt 
att både minska slitaget på kläderna 
och minska användningen av energi, 
vatten och tvättmedel. 

• Glöm inte att biblioteket fi nns! Där 
kan du låna böcker och fi lmer istället 
för att köpa dem själv. En pocketbok 
kostar ändå 60–70 kronor – lånar du 
tio böcker så har du sparat massor av 
pengar.

• Presenter är svårt, så klart vill man 
ha med sig en present till kalaset, 
men kanske kan du ge bort en aktiv-
itet eller en fi n burk med oliver eller 
hemgjord marmelad så minskar 
risken att du köpt något som bara blir 
stående för att sedan slängas.

• Prova en period med slängstopp. 
Det är spännande att se vad man 
egentligen slänger för något som kan-
ske inte behöver slängas. Mycket går 
faktiskt att återanvända!
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Farligt avfall

Under 2010 samlades 51 430 ton farligt avfall in från de Svenska hushållen, 
vilket motsvarar 5,5 kg per person. Av detta var ca 25 030 ton impregnerat 
virke och 370 ton asbest. Tyvärr hamnar inte allt farligt avfall på rätt plats. 
Beräkningar visar att ca 4 000 – 6 000 ton av det farliga avfallet slängs i 
hushållsavfallet.6 Under 2010 samlades det in 400,3 ton farligt avfall i Mal-
mö och Burlöv vilket motsvarar ca 1,3 kg/invånare exkl. impregnerat virke. 
Siffrorna för Malmö-Burlöv är dock inte helt jämförbara då metoderna för 
insamling av data kan skilja sig gentemot riket i genomsnitt.

Hur vet jag om jag har ett farligt avfall
Ibland kan det vara svårt att veta om ett avfall är ett farligt avfall och därför 
ska lämnas till en återvinningscentral eller miljöstation. Avfall klassas som 
farligt om det är explosivt, brandfarligt, frätande, smittförande eller giftigt för 
människa eller miljö. En tumregel är att uttjänta rester av kemikalier med far-
lighetsmärkning klassas som farligt avfall. Farlighetsmärkningen kan exempelvis 
bestå av en farosymbol på förpackningen eller annan farlighetsinformation som 
visar att kemikalien tillhör faroklassen ”miljöfarlig”. På förpackningen till den 
uttjänta produkten ska detta framgå. 

Förvara det farliga avfallet så att det inte orsakar skada
Innan det farliga avfallet transporterats till återvinningscentralen eller miljösta-
tionen är det viktigt att det förvaras på rätt sätt. Det är t.ex. inte tillåtet att förvara 
gamla bilbatterier eller spillolja ute på gårdsplanen utan att man skyddar dem på 
godtagbart sätt. Risken är att avfallet börjar läcka ut farliga ämnen till naturen. 
Rinner det farliga avfallet ner i t.ex. en dagvattenbrunn kommer det med största 
sannolikhet att rinna ut orenat i närmaste vattendrag och sedan ut i havet om 
man inte lyckas stoppa det. Lommabukten är ett natura 2000-område vilket in-
nebär att det är ett intressant område för hela EU och har ett stort skyddsvärde.6Avfall Sverige

De gamla farosymbolerna för kemikalier 
som fortfarande används ses ovan. De nya, 
globalt harmoniserade syns nedan.
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Farligt avfall lämnas på återvinningscentraler eller miljöstationer
Om man har ett farligt avfall, som privatperson, är det viktigt att detta lämnas till 
återvinningscentralen, t.ex. Sjölunda, eller på en miljöstation (finns än så länge 
inga i kommunen) för att det inte ska komma ut i naturen eller skada någon. På 
återvinningscentralerna finns bemanning som kan hjälpa dig med var du ska 
lämna av avfallet. Det farliga avfallet transporteras sedan till särskilda anlägg-
ningar för behandling. Det avfall SYSAV tar emot behandlas på följande sätt:

Tänk på att:
• Även små mängder av farliga äm-
nen i naturen kan ge stora skador på 
miljön.

• Om många släpper ut små mäng-
der av ett ämne kan det bli mycket 
i slutändan.

• Om en olycka är framme, se till att 
minska spridningen så snabbt som 
möjligt och sanera, är det större ut-
släpp kontakta räddningstjänsten 
och samhällsbyggnadsförvaltning-
en, miljö och byggavdelningen, i 
Burlövs kommun.

•

•

•

•

•

Spillolja, oljefilter, glykol och bilbatterier återvinner man. 

Färgavfall och lösningsmedel förbränner man och utvinner energin. 

Syror och baser blandar man så att de neutraliseras. 

Halvtomma färgburkar fryser man och ”klipper” ner så att metallen kan se-
pareras med hjälp av magneter och sorteras. Färgen kan sedan förbrännas för 
sig. 

Visst farligt avfall måste man deponera i så kallade klass 1 deponier med extra 
tät botten.

Glöm inte att anmäla eller söka tillstånd för transport om du är verksamhets-
utövare!
Är man verksamhetsutövare är man skyldig att anmäla eller söka tillstånd för 
att få transportera sitt farliga avfall. Anmälan och tillståndssökning gör man hos 
länsstyrelsen.
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Tio enkla regler om avfall

De lagar som i första hand reglerar avfallshanteringen finns i miljöbalkens 15:e 
kapitel om avfall och producentansvar. Till miljöbalken finns ett antal förord-
ningar som avfallsförordningen och diverse förordningar om producentansvar. 
För att ytterligare förtydliga hur lagstiftningen ska tolkas finns föreskrifter och 
allmänna råd kopplat till miljöbalken med dess förordningar. På kommunal nivå 
har vi de lokala avfallsföreskrifter som styr hur vi lokalt ska ta hand om avfallet. 
Nedan följer ”10 snabba”, som en hjälp på traven för att du ska ha lättare att göra 
rätt. Punkterna ger givetvis inte en komplett redogörelse av alla paragrafer, men 
kan vara viktiga att påminna om då och då.

Man får inte skräpa ner!7 Sedan den 10 juli 2011 kan polisen dessutom böt-
fälla på plats (800 kr). Nedskräpning kan ge upp till ett års fängelse8.

Fastighetsinnehavare ska se till att det ser rent och fint ut kring kärlen och att 
de inte hindrar framkomligheten9.

Du är även skyldig att sortera ut förpackningar och tidningar från övrigt av- 
fall10.

Fastighetsinnehavare är skyldiga att i rimlig omfattning informera boende 
eller de som är verksamma på fastigheten om bestämmelser om avfallshant-
eringen11. 

Du får inte själv transportera ditt restavfall12. Restavfallet ska hämtas av VA 
SYD genom entreprenörer13. I princip betyder detta att alla ska vara anslutna 
till hämtningsabonnemang (undantag kan medges, vilket dock prövas re-
striktivt av miljö- och byggnämnden14).

Du får anlägga en kompost för trädgårdsavfall utan att anmäla detta till kom-
munen15. Miljö- och byggnämnden kan dock komma att ställa krav om olä-
genhet skulle uppstå.

Ska man anlägga en kompost för matavfall ska detta anmälas till samhälls-
byggnadsförvaltningen Miljö- och byggavdelningen16.

•

•

•

•

•

•

•
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Grundregeln är att du inte får elda upp ditt avfall17. Undantag för trädgårdsav-
fall hittar man i de lokala miljöföreskrifterna för Burlövs kommun.

Verksamheter får inte transportera farligt avfall utan att ha anmält/sökt till-
stånd till detta från Länsstyrelsen18. 

Grundregeln är att farligt avfall inte får blandas eller spädas ut med annat far-
ligt avfall, övrigt avfall eller annat ämne eller material19. 

•

•

•

7 15 kap. 30 § MB 
8 29 kap. 7 § MB 
9 23 § föreskrifter för avfallshanteringen för Malmö stad och Burlövs kommun
10 8 § förordningen  (2006:1273) om producentansvar för förpackningar, 5§ förordningen  (20006:1273) om producentansvar  
    för returpapper, 20 § föreskrifter för avfallshanteringen för Malmö stad och Burlövs kommun
11 21 § föreskrifter för avfallshanteringen för Malmö stad och Burlövs kommun
12 15 kap. 18 § MB
13 19 § föreskrifter för avfallshanteringen för Malmö stad och Burlövs kommun
14 31, 47, 55 §§ föreskrifter för avfallshanteringen för Malmö stad och Burlövs kommun
15 36 §  föreskrifter för avfallshanteringen för Malmö stad och Burlövs kommun
16 56 § föreskrifter för avfallshanteringen för Malmö stad och Burlövs kommun
17 15 kap. 18 § MB, 45 § avfallsförordningen (2011:927), 54 § föreskrifter för avfallshanteringen för Malmö stad och Burlövs kommun
18 36, 42 §§ avfallsförordningen (2011:927)
19  16 § Avfallsförordningen (2011:927)
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Luften i Burlöv

Burlövs kommun ligger i en storstadsregion. I och i närheten av kommu-
nen fi nns betydande infrastruktur i form av stora vägar, järnvägar och verk-
samheter som Malmö hamn och industrier, vilka bidrar till den luftkvalitet 
som råder i kommunen. Enligt miljöbalkens 5:e kapitel och förordningen om 
luftkvalitetsnormer har kommunen ett ansvar att kontrollera att gällande 
miljökvalitetsnormer följs. Därtill har kommunen och länsstyrelsen antagna 
miljömål för luft som kommunen strävar efter att uppnå. Till skillnad från 
miljökvalitetsnormerna är miljömålen inte juridiskt bindande.

Till följd av att utvärderingströsklarna förändrats i lagstift ningen är halterna inte 
längre så pass höga att övre utvärderingströskeln överskrids. Detta gäller så väl 
årsmedelvärde som dygnsöverskridande avseende partiklar mindre än 10 µm 
(PM10). Årsmedelvärdet för PM10 var långt under själva miljökvalitetsnormen 
(<50 %) och var den lägsta som uppmätts i kommunen. Dock överskreds den 
nedre utvärderingströskeln med avseende på antal dygnsöverskridande. Det 
verkar som partikelhalterna sjunkit i kommunen de senaste åren liksom på mån-
ga andra platser. I Malmö hade man dock en liten uppgång av luft föroreningshal-
terna under 2010 vilket inte avspeglats i Burlöv. Uppgången i Malmö förklarades 
av ogynnsamma väderförhållanden. I och med de förändrade tröskelvärdena för 
PM10 är vi i Burlöv inte längre tvungna att mäta halterna kontinuerligt. Dock 
måste det fortsatt ske en kontroll genom t.ex. indikativa mätningar till följd av att 
den nedre utvärderingströskeln överskrids.

Når Burlöv miljömålen
för luft?
Kommunfullmäktige antog
2009 Miljöprogram 2009-2015. 
Under miljökvalitetsmålet Frisk luft  
antog man delmål om; svaveldioxid, 
kvävedioxid, partiklar, VOC och
Bens(a)pyren.

Svaveldioxid =
Svaveldioxidhalten i luft en bedöms 
ligga betydligt lägre än uppsatt 
delmål på 5 µg/m³.

Kvävedioxid = 
Kvävedioxidhalten är troligen på 
gränsen till målet 20 µg/m³ på fl era 
platser i kommunen. Halterna bör 
undersökas vidare.

Partiklar = 
Mätningar (PM10) visar att både 
årsmedelvärde och dygnsmedel-
värde hålls.  Även PM2,5 håller sig 
tillsynes under målnivån.

PM 10-halt vid Lundavägen 35 (µg/m³)
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Resultat under 2010 för PM2,5 visar på relativt låga halter jämfört med nivåer 
uppmätta i Malmö. Medelhalten i Burlöv var under året ca 8,2 µg/m³ medan de i 
Malmö var ca 14 µg/m³. Det bör betonas att PM2,5-mätningarna i Burlöv hand-
lar om urban bakgrundsmätning, d.v.s. inte där vi förväntar oss högst halter eller 
i gaturum som vid PM10-mätningarna. Bedömningen är att kommunen inte 
ligger över vare sig MKN (<50 %) eller utvärderingströsklar.

Kvävedioxid (NO2) har tidigare både mätts och beräknats i kommunen. Varken 
mätningar eller beräkningar har tidigare visat att halterna överskrider övre ut-
värderingströsklar och NO2 har därför inte mätts kontinuerligt. Utifrån tidigare 
mätningar och modelleringar ligger årsmedelvärdet troligen runt 20 µg/m³ på 
de mest utsatta platserna där människor vistas mer än tillfälligt. För att utreda 
halterna vidare under 2010 placerades indikativ mätutrustning ut vid Gränsvä-
gen och Bågevägen, samt vid ett flertal andra ställen i utredningssyfte inför ex-
pandering av verksamheter. Dessa mätningar tyder på att årsmedelhalterna inte 
överskrider normer eller utvärderingströsklar och att halterna troligen är som 
högst vid Lundavägen och Dalbyvägen. Den svåraste utvärderingströskeln att nå 
när det gäller NO2 är dock den för dygnsmedelvärden då endast 7 dygn per år 
får överskrida 36 µg/m³ (NUT) respektive 48 (ÖUT) µg/m³.

Tidigare mätningar (2009) av VOC20  vid Hamngatan har visat på att luften 
här är betydligt bättre än vad miljökvalitetsnormerna kräver med avseende på 
bensen. Bensen, toluen och xylen var också lägre än de lågrisknivåer Institutet 
för miljömedicin har tagit fram för livstidsexponering. 

Halterna av svaveldioxid i Burlövs bedöms också vara lägre än både 
miljökvalitetsnormer och utvärderingströsklar. Svavelhalten i luften har sjunkit 
kraftigt i Sverige under senare år och är generellt långt under miljökvalitets-
normerna och satta miljömål.

De högsta halterna av marknära ozon nås i regel utanför tätorterna då bilarnas 
utsläpp av kväveoxid minskar halterna. För att marknära ozon ska bildas krävs 
solljus, kolväten och kväveoxider. Det är inte troligt att det, i Burlövs kommun, 
förekommer halter över miljökvalitetsnormerna då både Malmö och Vavihill 
(mätstation för bakgrundshalter) har lägre halter än normerna. Tidigare mät-
ningar visar att Vavihill har 10-40 % högre halter än Burlövs kommun. Även 
halterna kolmonoxid och tungmetaller i partiklar bedöms vara betydligt lägre 
än miljökvalitetsnormen, då undersökningar i Malmö 2008 visade att halterna är 
betydligt lägre än normen även i de mest trafikintensiva områdena.

För vidare information, läs Burlövs kommuns Luftrapport 2010 som finns för 
nedladdning på hemsidan. www.burlov.se

20 VOC, Lättflyktiga organiska ämnen

Förändrat mätprogram 2012
• PM10 på, Lundavägen 35, in-
termittent, vilket ger månadsme-
delvärden (luftkvaliteten mäts ca 
2 min varje timme), för att behålla 
årsmedelvärdesserien och samtidigt 
uppfylla kravet på indikativa mät-
ningar.

• NO2, på Lundavägen 35, kontinu-
erligt för att utreda om kommunen 
klarar dygnsnorm och utvärdering-
strösklar.
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Miljömålen – kort redovisning av läget!

Bedömningen av hur väl miljömålen uppfylls, bygger till stora delar på en större 
genomgång genomförd 2009 samt hur Länsstyrelsen i Skåne bedömer sina re-
gionala mål. De flesta delmålen har slutår 2015. De viktigaste slutsatserna kan 
sammanfattas på följande sätt:

Frisk luft
Föroreningshalterna ligger genomgående under uppställda delmål, osäkerhet 
kring vissa parametrar finns dock. För år 2012 föreslås förändrat mätprogram 
där fokus ska ligga på att utreda halterna kvävedioxid.

Giftfri miljö
Rester av bekämpningsmedel och nedbrytningsprodukter förekommer i Kaline-
ån och Alnarpsån.

Vattenmål
Vattendragen i kommunen är kraftigt övergödda och det bedöms inte rimligt att 
halterna skulle kunna sjunka i tillräckligt snabb takt. I och med att miljökvalitets-
normer för vatten har antagits har vattnet fått en större roll i planering och till-
syn. I kommunen finns inga dokumenterade problem med försurning.

Naturvårdsmålen
Inom kommunen har viktiga våtmarksområden restaurerats, återskapats och 
anlagts. Både på Tågarps hed och Bernstorps mosse betar nu nötkreatur. Djuren 
är bra landskapsvårdare och förbättrar för flora och fauna. Under 2011 har ar-
betet med en ny Naturvårdsplan fortsatt och utredningen börjar närma sig sitt 
färdigställande.

Hälsa
Hälsoläget bland kommuninvånarna kan mätas genom måttet ”dålig självskattad 
hälsa” i regionens hälsoenkät. Utredningar har gjorts 2004 och 2008. I 2008 års 
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utredning anser sig färre invånare ha dålig hälsa än vid 2004 års utredning
(13 % resp. 18 %).

Begränsad klimatpåverkan/God bebyggd miljö
Uppställda mål bedöms inte ha uppnåtts på grund av en rad faktorer såsom 
trafikbuller, avfallshantering, bristande egenkontroll av ventilation, transporter 
mm. Energianvändningen per person beräknas ha minskat mellan 2006 och 
2009. Tillgänglig statistik visar på en minskning med ca 10 %. Mellan 2008 och 
2009 ökade dock energianvändningen. Det finns emellertid stora osäkerheter i 
uppgifterna även om dataunderlaget blivit betydligt bättre. Den nationella rapp-
orteringen förändrades också för 2009-års data, vilket skapar större osäkerhet de 
första åren.

Minskad energianvändning medför även minskade utsläpp av växthusgaser. Till-
gänglig statistik visar även här på en kraftig minskning, 15-30 % mellan 2006 och 
2008. Allt material för 2009-års beräkningar finns ännu inte tillgängligt. Den 
första studien visar på en ökning av växthusutsläpp från 2008-års nivå, dock är 
inte ökningen lika stor som ökningen för energianvändningen mellan 2008 och 
2009. Även här finns stor osäkerhet i bakgrundsmaterialet. 

Trafiken med motorfordon har beräknats ha minskat från 616 kr/inv år 2006 till 
568 km/inv 2010. Motsvarande minskning finns i riket som helhet och i Skåne 
län.

Kollektivtrafiken avseende Arlöv och Åkarp har fr.o.m. december 2010 fått 
15-minuterstrafik med busslinje 130. Kommunen har också verkat för att den 
framtida tågstation i Arlöv även ska få öresundstågen att stanna, vilket skulle 
förbättra turtäthet och resvägar betydligt för kommuninvånarna. 

Kommunen har som delmål att antalet människor som utsätts för trafikbuller 
överstigande de riktvärden, som riksdagen ställt sig bakom skall minska. Under 
början av 2011 presenterades AMM:s (arbets- och miljömedicin i lund) utred-
ning av buller i kommunen. Antalet invånare som utsätts för nivåer över rikt-
värdena (väg och järnväg) som slutligt redovisats är 24 % beräknat på 2 m höjd. 
Resultatet stiger betydande om beräkningen sker på 4 m höjd. Det presente-
rade resultatet bör ligga till grund för framtida jämförelser. Enligt avtalet med 
Banverket från 2008 om utbyggnaden av Södra Stambanan kommer denna att 
vara nedsänkt i ett tråg i Åkarp. Avsikten är att antalet bullerstörda skall minska 
jämfört med idag. Under 2010 antogs miljöbokslut för 2009 med tema Buller. En 
bullergrupp som arbetar förvaltningsövergripande har bildats för att förbättra 
arbetet med bullerfrågorna.

Restavfallet i kommunen (inkl. Malmö stad) minskade under 2010 till 247,5 kg/
inv. En ny renhållningsordning (avfallsplan och föreskrifter) började gälla 1 juli 
2011. Avfallsplanen beskriver hur vi ska kunna minska vårt avfall och återvinna 
det som blir kvar på ett miljömässigt bättre sätt. Nya föreskrifter om att göra ut-
sortering av matavfall obligatoriskt ställs ut i slutet av sommaren 2011.
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Sammanfattning av miljömålen

?

Begränsad
klimatpåverkan

Det är inte troligt att klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans 
påverkan på klimatsystemet inte blir farlig till och med år 2050.

I vissa fall är halterna i Burlövs kommun marginellt bättre än vad som medges enligt
nuvarande proposition.

Frisk luft

Bara naturlig försurning I kommunen fi nns inga dokumenterade problem med försurning.

Giftfri miljö Halterna av ämnen som förekommer naturligt i miljön är ibland betydligt högre än
bakgrundsnivåerna och de icke naturligt förekommande är klart mätbara.

Skyddande 
ozonskikt Ozonskiktet återhämtar sig från den uttunning som utsläpp från människan orsakat.

Säker strålmiljö Miljömålsrådet och Länsstyrelsen bedömer läget osäkert för miljömålet. Det fi nns kunskapsbrister.

Ingen
övergödning 

Vattendragen i kommunen är kraft igt övergödda och det bedöms inte rimligt att halterna skulle 
kunna sjunka i tillräckligt snabb takt.

Levande sjöar
och vattendrag

Vattendragen är uträtade, rensas och har branta kanter vilket varken gynnar vare sig fl ora, 
fauna eller bidrar till goda livsmiljöer.

Grundvatten av god 
kvalitet

I kommunen är inte överuttag av grundvatten och inte heller utsläpp från människan ett
större problem.

Hav i balans samt levande 
kust (och skärgård)

Även om vi når lokala miljömål fi nns andra problem t.ex. övergödning som inte förväntas 
lösas tillräckligt snabbt.

Myllrande våtmarker I kommunen har viktiga våtmarksområden restaurerats, återskapats och anlagts.

Ett rikt odlingslandskap Eft ersom jordbruksmarken minskar kontinuerligt, minskar också de biotoper som är knutna 
till odlingslandskapet. 

God bebyggd miljö Målet bedöms inte kunna nås på grund av en rad faktor såsom t.ex. buller, avfallshantering, 
transportbehov m.m.

Hälsa på lika villkor Ohälsotalet minskar visserligen men samtidigt har kommunen, relativt övriga Skåne, sämre 
hälsa i enkätundersökningar.

Ett rikt växt- och djurliv
Nytt mål för miljöprogrammet. Arbete pågår med att ta fram en ny naturvårdsplan. Planen 
kommer att ge ett detaljerat kunskapsunderlag om hur situationen i kommunen ser ut.

Målet bör kunna uppnås inom utsatt tid!

Vi är på rätt väg, men mer kraft fulla insatser krävs för att nå målet i utsatt tid.

Det blir svårt även med kraft fulla insatser.


