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1 Inledning 
I denna bilaga till Staffanstorps kommuns avfallsplan beskrivs förhållanden som påverkar 

avfallets mängd och sammansättning, såsom antal invånare, antal hushåll fördelat på olika 

boendeformer och näringslivets struktur. Därefter beskrivs nuvarande avfallsmängder samt 

hantering av dessa i form av insamlingssystem och avfallsbehandling. Beskrivningen är uppdelad 

på: 

Avfall som omfattas av kommunalt ansvar:  

- hushållens mat-, rest-, grovavfall, latrin, fosforfilter, slam och farligt avfall samt 

returpapper. 

- därmed jämförligt avfall från verksamheter 

Avfall som omfattas av producentansvar:  

- förpackningar, däck, elektriska och elektroniska produkter, bilar samt läkemedel. 

Övrigt avfall. 

För avfall som omfattas av kommunalt ansvar, såsom kommunalt avfall1, samt avfall som omfattas av 

producentansvar anges mängder samt hur det samlas in och behandlas. För övrigt avfall anges 

översiktliga uppgifter. 

Redovisade uppgifter avser 2021, om ej annat anges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Kommunalt avfall är avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar 
avfall från hushåll. 
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2 Beskrivning av kommunen 

2.1 Geografiskt läge och infrastruktur 
Staffanstorps kommun ligger i ett strategiskt läge mitt i den tätbefolkade sydvästra delen av 

Skåne, med korta avstånd till större tätorter som Lund och Malmö och med goda 

kommunikationer. Många som bor i kommunen arbetar i en annan. 

Kommunen består av två tätorter, Staffanstorp och Hjärup, där en stor del av invånarna bor. 

Tätorterna är omgärdade av intensivt odlad jordbruksmark. 

2.2 Befolkning och bebyggelse 
År 2021 var invånarantalet i Staffanstorps kommun 26 2422. Kommunen har en hög 

befolkningsutveckling då inflyttningen är större än utflyttningen och då fler personer föds än dör 

i kommunen. Kommunen hade 2021 ett totalt antal hushåll om 10 293 stycken fördelat på 

hushåll i småhus, flerbostadshus och övrigt boende. Fördelningen av boendeformerna redovisas i 

tabell 1. Den fortsatta befolkningsutvecklingen beräknas vara 2,2% per år3. 

 

Tabell 1. Antal invånare i Staffanstorps kommun år 2021 samt antal hushåll fördelat på olika boendeformer4. 

Invånare Totalt antal 

hushåll 

Hushåll i 

småhus 

Hushåll i 

flerbostadshus 

Övrigt boende 

26 242 10 140 6 318 3 822 577 

 

 

Merparten av Staffanstorps kommuns hushåll utgörs av hushåll i småhus. Småhus avser 

friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus.  

Nyproduktionen av bostäder låg 2021 på drygt 250 antal bostäder. Kommunen har inga 

betydande säsongsvariationer. I Staffanstorps kommun fanns 2021 113 stycken fritidshus5.  

2.3 Näringslivsstruktur 
Staffanstorps kommuns näringsliv består av 2 493 arbetsställen6 (2021). De flesta av dessa är 

enmansföretag. Resterande utgörs av mellanstora bolag och några färre större bolag. 150 företag 

utgörs av industrier. 

2.4 Ansvar för avfallsfrågor 
Kommunen har ett stort ansvar för hantering av avfall och är både beslutsfattare, utförare och 

tillstånds-/tillsynsmyndighet i avfallshanteringen men det är flera aktörer som har ansvar för olika 

delar av avfallshanteringen.  

 
2SCB: 
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/BefolkningNy/table/ta
bleViewLayout1/  
3 Staffanstorps kommun, Översiktsplan 2020–2040 

4 SCB: https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HE__HE0111/HushallT22/ 
5 SCB: 
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0104__BO0104H/BO0104T08/table/tab
leViewLayout1 
6 Företagsregistret, https://www.foretagsregistret.scb.se/Rakna?RakneTyp=RAKNA_ARBETSSTALLEN 

https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/BefolkningNy/table/tableViewLayout1/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/BefolkningNy/table/tableViewLayout1/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HE__HE0111/HushallT22/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0104__BO0104H/BO0104T08/table/tableViewLayout1/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0104__BO0104H/BO0104T08/table/tableViewLayout1/
https://www.foretagsregistret.scb.se/Rakna?RakneTyp=RAKNA_ARBETSSTALLEN
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Staffanstorps kommun är även en av 14 delägarkommuner i avfallsbolaget Sysav som behandlar 

det avfall som kommunen ansvarar för. 

Avfallslämnaren har ett grundläggande ansvar enligt Miljöbalkens 15 kap att se till att avfallet 

hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Det innebär även ett ansvar för att 

avfallet sorteras och lämnas till de insamlingssystem som tillhandahålls. Ansvaret innefattar också 

till exempel att som verksamhetsutövare försäkra sig om att den som transporterar bort avfallet 

har erforderliga tillstånd för det.  

Kommunen har en grundläggande roll i avfallshanteringssystemet och ansvarar för, i enlighet 

med miljöbalken 15 Kap 20§, avfall från hushåll och liknande avfall (kommunalt avfall1), 

avfallsfraktioner från enskilda avloppsanläggningar samt bygg- och rivningsavfall som inte 

uppkommit i kommersiell verksamhet. Förenklat kan man säga att kommunen ansvarar för att 

samla in, borttransportera och återvinna eller bortskaffa avfallet som uppkommer på ställen där 

människor uppehåller sig, som på arbetsplatser, skolor och vårdinrättningar. I Staffanstorps 

kommun samlas det avfall som kommunen ansvarar för in av anlitad entreprenör.  

För en- och tvåfamiljshus finns möjlighet till fastighetsnära utsortering av matavfall, returpapper 

och förpackningar. Detta samlas in genom kommunens försorg via fyrfackssystem. 

Returpapper har omfattats av producentansvar till och med sista december 2021 men övergick till 

att bli kommunalt ansvar från och med 1 januari 2022. För en- och tvåfamiljshus samlas 

returpapper in via fyrfackssystemet samt via återvinningsstationerna och återvinningscentralen. 

Flerfamiljshus och verksamheter har möjlighet till fastighetsnära insamling av returpapper genom 

ett auktorisationssystem. Sedan 1: a januari 2022 har privata entreprenörer möjlighet att bli 

auktoriserad av kommunen för syftet. Kommunen har två auktoriserade entreprenörer.  

Kommunen har även ansvar för det verksamhetsavfall som uppstår i kommunala verksamheter, 

exempelvis gatudrift, reningsverk, energianläggningar, fastighetsförvaltning och parkförvaltning. 

Här ingår även nedskräpningsfrågor, till exempel att se till att tömma papperskorgar och andra 

typer av behållare för avfall på allmänna platser, samt gaturenhållning. Undantag i ansvar gäller 

för platser längs statliga vägar, dessa faller under Trafikverkets ansvar.  

Kommunen ansvarar även för att upprätta en avfallsplan som omfattar allt slags avfall inom 

kommunen. 

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

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

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

inte innehåller farliga ämnen. Producentansvar finns för: förpackningar (papper, plast, metall, 

glas), batterier, glödlampor, el-produkter, bilar och däck. Producentansvaret förutsätter att 

förbrukare och konsumenter sorterar ut förpackningar och lämnar dessa avfallsslag till de 

insamlingssystem som erbjuds. Den som driver ett insamlingssystem ska inneha tillstånd för 

detta. I Staffanstorps kommun finns tio återvinningsstationer att lämna förpackningsavfall på. 

Återvinningstationerna drivs av Förpackningsinsamlingen (FTI) som ägs av materialbolagen 

Svensk Plaståtervinning, Returkartong, Svensk Glasåtervinning och Svenska Metallkretsen. 

Förpackningar kan även lämnas på återvinningscentralen som ägs och drivs av Sysav.  

Staffanstorps kommun erbjuder, som beskrivs ovan, möjligheten för fastighetsägare av småhus 

att välja fastighetsnära insamling av förpackningar genom fyrfacksystemet. En kommun kan, utan 
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särskilt tillstånd, bedriva insamling av förpackningar inom kommunen, förutsatt att det insamlade 

materialet lämnas till ett insamlingssystem som har tillstånd. 

Entreprenören är den som är anlitad av kommunen att samla in avfall. 

För flerfamiljshus finns möjlighet att själv anlita entreprenör för fastighetsnära insamling av 

förpackningar. Det är enbart entreprenörer som har transporttillstånd för avfall som får lov att 

utföra insamlingen.  

Verksamhetsutövare som ger upphov till avfall som inte omfattas av kommunalt ansvar väljer 

själva sin entreprenör för detta avfall. Avfall från verksamheter och som omfattas av 

producentansvar hämtas av entreprenör och lämnas till producenternas insamlingssystem.  

Avfallsbehandlare kan vara både offentliga och privata aktörer. Det kommunala avfallet som 

uppkommer i Staffanstorps kommun behandlas av det kommunala bolaget Sysav som ägs av 14 

kommuner i Sydskåne. Genom ett konsortialavtal regleras att det hushållsavfall som samlas in i 

kommunerna behandlas genom Sysavs försorg.  

2.5 Orientering om avfallshantering i kommunen 
All avfallsbehandling ska ske i enlighet med avfallshierarkins prioritering7, se figur 1. Det bästa är 

när avfall förebyggs, d.v.s. att det aldrig uppstår något avfall. För det avfall som uppstått gäller att 

det i första hand ska återanvändas, i andra hand materialåtervinnas och i tredje hand återvinnas 

genom exempelvis utvinnande av energi. Endast det avfall som inte kan tas tillvara på något 

annat sätt ska deponeras. 

 

 

Figur 1. Avfallstrappen eller avfallshierarkin. Prioriteringsordning för hur avfall ska behandlas. Bild: Sysav 2022 

 

 

 

 
7 https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/avfall/pagaende-arbeten/avfallshierarkin-visar-stegen-vi-
behover-ta/ 
 

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/avfall/pagaende-arbeten/avfallshierarkin-visar-stegen-vi-behover-ta/
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/avfall/pagaende-arbeten/avfallshierarkin-visar-stegen-vi-behover-ta/
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I figur 2 presenteras en schematisk bild över avfallshanteringen i kommunen. Avfall är resurser 

som måste återföras till samhället i form av material och energi. Varje avfallsslag behandlas efter 

sina specifika egenskaper för att kunna bli så bra produkter som möjligt, och farliga ämnen tas ur 

kretsloppet. 
 

Figur 2. Schematisk bild över avfallshanteringen i kommunen uppdelad på avfallsslag, insamlingssystem, 
behandlingsmetoder och vad avfallet omvandlas till. Bild: Sysav 
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3 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar 

3.1 Avfallsslag och mängder 
I detta kapitel redovisas uppkomna avfallsmängder i kommunen under år 2021. Avfall som 

omfattas av kommunalt ansvar innefattar sju olika avfallskategorier; mat- och restavfall, 

grovavfall, trädgårdsavfall, latrinavfall, slam, farligt avfall och returpapper. Avfallsmängderna som 

samlades in år 2021 presenteras i tabell 1. Då returpapper har omfattats av producentansvar till 

och med sista december 2021 för att därefter övergå till att bli kommunalt ansvar redovisas även 

returpappersmängderna i tabellen. I tabellen framgår även hur avfallet behandlas. 

 
Tabell 1. Insamlade och behandlade mängder avfall som omfattas av kommunalt ansvar för avfallshantering år 2021 
ton per år.  

 MATERIAL- 

ÅTER-

VINNING 

BIOLOGISK 

BEHANDLING 

ENERGI-

ÅTER-

VINNING 

DEPO-

NERING 

TOTALT 

Mat- och 

restavfall1 

 833 4 053  4 886 

Returpapper2 334    334 

Grovavfall3 952  3 905 216 5 073 

Trädgårdsavfall4  2 626 358  2 984 

Latrinavfall5      0 

Slam totalt6, 

varav:  

 406   406 

- slam från 

enskilda 

anläggningar  

 340      

- fettavskiljarslam   66    

Farligt avfall 

totalt, varav: 

  295 29 324 

- tryckimpr. Trä7   220   

- asbest8    29  

- övrigt farligt 

avfall9 

  75   

SUMMA, CA 1 286 3 865 
 

8 611 245 14 007 

1 Avser matavfall och restavfall enligt Avfall Webs positioner Å5 och Å1. 
2 Avser returpapper enligt Avfall webs position I19 
3 Avser grovavfall enligt Avfall Webs positioner Å31, Å3 och D2. 
4 Avser trädgårdsavfall enligt Avfall Webs positioner Å6, Å6a och Å2. 
5 Avser latrin enligt Avfall Webs position S8. Latrinhämtningen är avvecklad i kommunen. 
6 Avser slam och fett enligt Avfall Webs positioner S7 och S9. 
7 Avser farligt avfall enligt Avfall Webs position F4. Sysav energiåtervinner tryckimpregnerat trä och har ingen 
separat insamling. 
8 Avser farligt avfall enligt Avfall Webs position F9. 
9 Avser farligt avfall enligt Avfall Webs positioner F2, F3, F10, F23 och F24. 
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Under år 2021 samlades in och behandlades totalt cirka 14 000 ton avfall som omfattas av 

kommunalt ansvar i Staffanstorps kommun. För det kommunala avfallet1 utgörs de största 

avfallsflödena av mat- och restavfall samt grovavfall.  

 

Tabell 3. Insamlade mängder mat- och restavfall samt grovavfall 2021 per invånare i Staffanstorps kommun i 
jämförelse med 2020 års nivåer för Staffanstorps kommun, hela Skåne samt riksgenomsnittet8  

Avfallsflöden Staffanstorps 

kommun 

Kg/invånare 2021 

Staffanstorps 

kommun 

Kg/invånare 

2020 

Hela Skåne  

Kg/invånare 

 2020 

 

Riksgenomsnittet 

Kg/invånare  

2020 

Mat- och restavfall  

totalt: 

186 212 207 202 

-varav matavfall 32 6 51 41 

Grovavfall totalt 193 343 195 185 

 

Mat- och restavfall är det avfall som uppkommer mest frekvent och ryms i en soppåse från 
exempelvis köket eller badrummet. Av den totala mängden avfall under kommunalt ansvar 
uppgick mat- och restavfall 2021 till 4 886 ton, se tabell 2. 
 
En del av mat- och restavfallet utgörs av matavfall som uppstår i samband med beredning av mat 
samt mat som blivit dålig eller som ändå slängs. Under 2021 sorterades 833 ton matavfall ut inom 
kommunen för biologisk behandling, vilket motsvarar 32 kg per invånare. Detta motsvarar 33 
procent av det totala matavfallet9 som beräknas uppkomma i kommunen. Sysavs 
delägarkommuner sammantaget samlade genomsnittligt in 55 procent av allt matavfall. 
Målsättningen enligt det nationella etappmålet ”Ökad utsortering och biologisk behandling av 
matavfall” är att 75 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras 
ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och biogas tas till vara senast 202310.  
 

Under 2020 låg avfallsmängderna för mat- och restavfall per invånare strax över riksgenomsnittet 
per invånare med 212 kg/ per invånare, se tabell 3. Under 2021 minskade mat- och 
restavfallsmängderna till 186 kg/per invånare. Andel utsorterat matavfall ökade från 6 kg/per 
invånare under 2020 till 32 kg/per invånare under 2021 till följd av att utbyggnaden av 
fyrfackssystemet slutfördes. 

 
8 Kommunalt avfall i siffror. Kommun- och länsstatistik 2020. 
9 Naturvårdsverket (2018) Matavfall i Sverige. Uppkomst och behandling. 
10 Sveriges miljömål https://sverigesmiljomal.se/etappmalen/okad-utsortering-och-biologisk-behandling-av-matavfall/ 
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  Vid senaste plockanalysen, som genomfördes gemensamt inom Sysav under hösten 2020, hade 

Staffanstorps kommun 1,9 kg matavfall i restavfallet per hushåll och vecka. Plockanalysen 

genomfördes på restavfallskärl från villor då detta var det mest representativa för kommunen. 

Genomsnittet för alla Sysavs delägarkommuner låg på 1,07 kg matavfall per hushåll och vecka 

och beräknas utifrån plockanalyser från både villor och flerfamiljshus. Av alla 14 

delägarkommuner hade Staffanstorp den högsta andelen matavfall i restavfallet. Vid tidpunkten 

för plockanalysen var fyrfackssystemet i Staffanstorps kommun inte helt genomförd, varför andel 

matavfall i restavfallet kan förväntas att minska till nästa plockanalys. 

En annan stor del av det avfall som omfattas av kommunalt ansvar utgörs av grovavfall och 

trädgårdsavfall. Grovavfall är avfall som är stort eller tungt eller har andra egenskaper som gör att 

det inte ska lämnas i kärlet på fastigheten, exempelvis uttjänta möbler och cyklar. Totalt samlades 

cirka 5 000 ton grovavfall in under 2021. Per invånare motsvarar detta ungefär 190 kg, varav 35 kg 

gick till materialåtervinning, 150 kg till energiåtervinning och 10 kg till deponi.  

Mängden grovavfall per invånare under 2020 låg mycket över riksgenomsnittet och mycket över 

genomsnittet för Skåne. Under 2021 sjönk andel grovavfall per invånare till att ligga strax under 

2020 års riksgenomsnitt.  

Trädgårdsavfall är avfall som uppkommer i samband med trädgårdsskötsel, exempelvis löv, gräsklipp 

och avklippta grenar. Merparten av trädgårdsavfallet, 2 600 ton av totalt 3 000 ton, gick till biologisk 

behandling och komposterades till grönkompost, resterande förbrändes för energiutvinning. 

Grovavfall och trädgårdsavfall samlas i huvudsak in på återvinningscentralen men trädgårdsavfall 

kan även samlas in fastighetsnära i kärl. 

 

3.2 Insamling och behandling 

3.2.1 Mat- och restavfall 

Mat- och restavfall från hushållen samlas in genom olika typer av kärlsystem. Sedan 2020 kan 

hushåll i småhus i kommunen välja mellan separata kärl, delade kärl och fyrfackskärl. För 

flerfamiljshus tillhandahålls separata kärl för restavfall och separata kärl för matavfall. Det är 

frivilligt för fastighetsägarna att ansluta sig till matavfallsinsamling. En mindre andel (22 stycken) 

fastighetsägare har även egen kompostering av matavfall på den egna fastigheten. 

Insamlat matavfall i kommunen förbehandlas till en slurry på Sysavs förbehandlingsanläggning i 

Malmö. Därefter transporteras det till en av tre biogasanläggningar (Karpalund, Söderåsen och 

Laholm) för rötning och produktion av biogas. Biogasen används som fordonsbränsle och 

rötresten blir biogödsel, som kan ersätta konstgödsel vid odling. Biogödseln används på 

produktiv mark, vilket ligger i linje med det nationella etappmålet om återvinning av matavfall.  

Det brännbara avfallet som samlas in i kommunen skickas till Sysavs kraftvärmeverk i Malmö där 

avfallet förbränns och blir el och fjärrvärme. 

3.2.2 Grovavfall och trädgårdsavfall 

Hushållens grovavfall och trädgårdsavfall samlas antingen in fastighetsnära eller lämnas på 

återvinningscentral.  

För hushåll i småhus finns möjlighet att välja fastighetsnära insamling av trädgårdsavfall via 

trädgårdskärl. Hämtning av grovavfall kan beställas om max 5 kollin per månad och hushåll. 

Hämtningen av grovavfall ingår i det vanliga avfallsabonnemanget.  
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I Staffanstorps kommun finns en återvinningscentral. Återvinningscentralen ägs och drivs av 

Sysav. Avfallet som lämnas på återvinningscentralen behandlas och återvinns på olika sätt, 

brännbart avfall skickas till exempel till Sysavs kraftvärmeverk i Malmö för förbränning där 

avfallet blir el och fjärrvärme. Det trädgårdsavfall som lämnas på återvinningscentralen behandlas 

främst genom kompostering. Metall och gips materialåtervinns till nya produkter och trä 

energiåtervinns. Ej återvinningsbart avfall omhändertas genom deponering på någon av Sysavs 

aktiva deponier på Hedeskoga avfallsanläggning, Ystad och Spillepeng, Malmö.  

3.2.3 Latrinavfall 

Latrinhämtning är avvecklat i Staffanstorps kommun. Istället har fastigheterna installerat enskilda 

avloppsanläggningar eller anslutits till kommunalt avlopp.  

3.2.4 Slam från enskilda avloppsanläggningar 

Slam från slamavskiljare och slutna tankar i enskilda avloppsanläggningar hämtas av kommunens 

anlitade entreprenör. Slam från avloppsvattnet avvattnas på Staffanstorps kommuns reningsverk. 

För hygenisering tillsätts bränd kalk och slammet sprids på åkermark i Ystad kommun. 

Sammanlagt hämtas omkring 2 000 ton slam per år från Staffanstorps reningsverk för spridning 

på åkermark. 

3.2.5 Fett och matolja 

Fett och matolja lämnas på återvinningscentralerna för återvinning genom Svensk 

Fettåtervinning. 

3.2.6 Fettavskiljarslam 

Om stora mängder fett kommer ut i det kommunala vattennätet kan det orsaka problem, 

exempelvis stopp i ledningarna. För att undvika det ska fettavskiljare vara installerad på 

verksamhet som genererar större mängder fett, såsom restauranger, gatukök, med mera. 

Hämtning av fettavskiljarslam skall ske minst 2 gånger per år som en obligatorisk tömning eller 

oftare om så erfordras. Hämtningen utförs av entreprenör anlitad av kommunen. 

Fettavskiljarslam som är kvalitetssäkrat avlämnas hos Sysav för rötning med biogasproduktion. 

Biogas och biogödsel från rötning används som drivmedel för fordon och näring på åkermark. 

Eventuellt icke kvalitetssäkrat fettavskiljarslam tas emot för dispensdeponering på Sysavs 

anläggning i Malmö. 

3.2.7 Textilavfall 

Rena kläder för återbruk kan lämnas på återvinningscentralen. På flera av återvinningsstationerna 

som finns i kommunen finns möjlighet att lämna textilier i särskilda containrar som olika 

organisationer har placerat ut.  

3.2.8 Farligt avfall 

Farligt avfall från hushåll kan lämnas på återvinningscentralen. I Hjärup finns möjlighet att vid ett 

par tillfällen per år lämna farligt avfall till Farligt-avfall-bilen som drivs av Sysav.  

Tryckimpregnerat trä transporteras till Sysavs avfallsanläggning i Malmö där det förbränns. Farligt 

avfall i form av asbest deponeras på Sysavs avfallsanläggning eller på Hedeskoga 

avfallsanläggning i Ystad, medan övrigt insamlat farligt avfall skickas till extern särskild 

behandlingsanläggning för materialåtervinning, energiåtervinning eller deponering. 
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3.3 Kundnöjdhet 
Gemensamt inom Sysav har kundnöjdheten mätts genom en förtroendeundersökning under åren 

2016, 2018 och 2020. På en femgradig skala har kundnöjdheten regionalt uppnåtts till 3,9 alla tre 

åren. 
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4 Avfall från kommunal verksamhet 
Avfall från kommunal verksamhet utgörs av avfall som uppstår i till exempel förskolor, skolor, 

äldreomsorg och kommunkontor samt kommunalt verksamhetsavfall från bland annat 

avloppsreningsverk, fastighetsskötsel och gatudrift.  

4.1 Avfallsförebyggande  
Skolor och förskolor i Staffanstorps kommun arbetar aktivt med att minska matsvinn. 

Matsvinnsmätningar genomförs en gång per termin. Resultatet analyseras och lämpliga 

förändringar införs. Mätningen under hösten 2021 visade ett minskat matsvinn på 25 procent 

jämfört med den föregående mätningen som genomfördes under våren 2021. 

I augusti 2021 till och med sommaren 2022 genomfördes projektet Lunchboxen på skolor i 

Staffanstorps kommun. I projektet har personal på skolorna fått möjlighet att köpa överbliven 

lunchmat i egen medhavd lunchbox. Från augusti 2021 till januari 2022 såldes det 1 lunchbox per 

dag, vilket har lett till att 2,5 kg mindre mat slängs per vecka. Lunchboxen har fått mycket 

uppmärksamhet i media och bidragit till kunskap och medvetenhet kring matsvinn hos både 

medarbetare och matgäster.  

4.2 Avfallshantering 
Restavfall från kommunal verksamhet samlas in av kommunens anlitade renhållningsentreprenör 

och energiåtervinns. Sedan 2021 finns möjlighet för verksamheter att sortera ut matavfall i 

separata kärl, dessa töms av kommunens anlitade renhållningsentreprenör och transporteras till 

Sysavs mottagningsanläggning för biologisk behandling. För fastighetsnära insamling av 

returpapper finns möjlighet att anlita en av kommunen auktoriserad entreprenör, se kapitel 3.1. 

Det är respektive verksamhet som själva står för riktlinjerna kring källsortering. 

IT-utrustning returneras till leverantör som raderar och destruerar alternativt återanvänder 

hårdvara. 

Vid renovering av fastigheter uppstår bygg- och rivningsavfall, som tas om hand genom 

entreprenaden. Vid större rivningar görs alltid en miljöinventering.  

Inom verksamheterna gata och park uppstår många olika slags avfall. Grus och asfalt lämnas till 

extern mottagare för återvinning medan löv, park- och trädgårdsavfall lämnas för kompostering 

eller flisas av kommunens parkentreprenör. Avfall från skräpplockning och papperskorgar skickas 

till energiåtervinning. Massor samt bygg- och rivningsavfall används om möjligt i andra arbeten, i 

annat fall skickas det till extern mottagare för provtagning och om möjligt återvinning. Avfall 

som dumpats tas om hand och transporteras till återvinningscentral. Övergivna bilar lämnas till 

bilskrot. 

På avloppsreningsverket uppkommer avfall som gallerrens, sand och slam. Gallerrens skickas för 

förbränning, sand tas om hand och återbrukas. Slam sprids på åkerjord. 
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5 Avfall som omfattas av producentansvar 
I Sverige tillämpas producentansvar, vilket innebär att den som producerar en vara har 

miljöansvaret för produkten. Det betyder att producenterna ska se till att varan tas omhand på ett 

miljöriktigt sätt efter konsumenternas slutanvändning och producenterna ansvarar därför idag för 

insamlingssystemet för varorna. Efter regeringsbeslut sommaren 2022 kommer ansvaret för att 

samla in förpackningar av papper, plast, glas och metall från hushållen att från 2024 åligga 

kommunerna. Förpackningsproducenternas ansvar för återvinning av förpackningarna kommer 

dock att kvarstå liksom ansvaret för finansiering av insamlingen. Producentansvaret omfattar idag 

förpackningar, elektriska och elektroniska produkter, batterier, däck, bilar, läkemedel och 

radioaktiva produkter.  

5.1 Avfallsslag och mängder 
Under år 2021 samlades det i Staffanstorps kommun in sammanlagt cirka 1100 ton förpackningar 

samt cirka 78 ton farligt avfall inklusive elavfall och batterier som omfattas av producentansvar. I 

Tabell 4 presenteras insamlade mängder kommunalt avfall1 med producentansvar för 2020 och 

2021 utslaget per invånare för respektive avfallsslag. 

 

Tabell 4. Insamlade mängder kommunalt avfall med producentansvar 2021 per invånare i Staffanstorps kommun i 
jämförelse med 2020 års nivåer för Staffanstorps kommun, samt riksgenomsnittet11 

 Staffanstorps 

kommun, 

kg/invånare 

2020 

Staffanstorps 

kommun, 

kg/invånare 

2021 

Riksgenomsnitt, 

kg/invånare  

2021 

Förpackningar 

totalt: 

42 47 53 

Farligt avfall 

inklusive 

elavfall och 

batterier: 

23 30 25 

 

År 2021 ökade andelen insamlade förpackningar och returpapper till 47 kg per invånare från 42 

kg per invånare år 2020. Farligt avfall inklusive elavfall och batterier ökade år 2021 till 30 kg per 

invånare från 23 kg per invånare år 2020. År 2020 låg andelen inom båda kategorierna under 

riksgenomsnittet11 

5.2 Förpackningar 
För småhus finns möjlighet till fastighetsnära insamling av förpackningar via fyrfackskärl. Hushåll 

som väljer att inte ha fyrfackskärl lämnar förpackningar till återvinningscentralen i Staffanstorp 

alternativt till någon av FTI:s återvinningsstationer. I kommunen finns 10 återvinningsstationer 

utplacerade i Staffanstorps och Hjärups tätorter. Genom kommunens sorteringsguide informeras 

hushåll om vad som ska sorteras i de olika fraktionerna. Årligen hålls samråd med FTI och i det 

 
11 FTI https://fti.se/om-fti/statistik 
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mellankommunala samarbetet inom Sysav arbetas gemensamt fram åtgärder för att öka 

materialåtervinningen och för att förebygga avfall.  

Många flerfamiljshus i kommunen har fastighetsnära insamling av förpackningar. Insamlingen 

sker då av privata entreprenörer i system med separata behållare.  

5.3 Däck 
Svensk Däckåtervinning har producentansvaret för däck. Däck tas inte emot på 

återvinningscentralerna, utan avfallslämnaren hänvisas istället till däckfirmor. 

5.4 Elektronik 
El-Kretsen ansvarar för insamlingen av elektronikavfall och elektroniska produkter.  

Elektronikavfall från hushåll kan lämnas på återvinningscentralen. Två gånger per år finns även 

möjlighet att lämna elektronikavfall och annat farligt avfall till Farligt-avfall-bilen. Farligt-avfall-

bilen är ett gemensamt koncept i samarbete med ägarkommunerna inom Sysav. Batterier kan 

även lämnas i Samlaren eller i batteriholkar som finns på de flesta av FTI:s återvinningsstationer.  

5.5 Bilar 
Producenten ansvarar för att det ska finnas ett lämpligt mottagningssystem för uttjänta bilar och 

ska utan ersättning ta emot en uttjänt bil för skrotning.   

5.6 Läkemedel 
Överblivna läkemedel ska lämnas till apotek.  

Inlämnat läkemedel behandlas genom förbränning på godkända avfallsförbränningsanläggningar 

med effektiv förbränning och rökgasrening. 
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6 Övrigt avfall 
Övrigt avfall avser avfall som inte omfattas av kommunalt ansvar eller producentansvar. Detta 

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

en verksamhets produktion av varor eller tjänster. Avfallet samlas in av entreprenörer på uppdrag 

av den enskilda verksamheten och transporteras till en av verksamheternas avtalade anläggningar 

för omhändertagande. 
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7 Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall 
Gemensamt inom Sysav finns totalt 11 återvinningscentraler. En av dessa är placerad i 

Staffanstorps tätort. Återvinningscentralen är bemannad och har öppet veckans alla dagar. På 

återvinningscentralen kan hushåll och småföretag lämna exempelvis följande avfallsslag:  

Vitvaror, kylar och frysar, farligt avfall, el-avfall, eternit, förpackningar (glas, metall, papper och 

plast), returpapper, wellpapp, metall, planglas, trä, gips, resårmöbler, brännbart, trädgårdsavfall, 

jord, sten, tegel och betong samt föremål till secondhandförsäljning. 


