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Helsingborg - unika förutsättningar

• Fantastiskt läge• Fantastiskt läge
• Attraktiv och växande stad och region, 128 000 inv.
• Stark politisk ambition
• Skift d liti k j it t• Skiftande politisk majoritet
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Sveriges bästa fotbollslag!Sveriges bästa fotbollslag!



Helsingborg - utsatt stad och region

• Tunga transporter / intensiva kommunikationer• Tunga transporter / intensiva kommunikationer
• Överskridanden av EU mkn för kvävedioxid
• Miljöpåverkande industrier
• H ä b b l• Havsnära bebyggelse
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Källa: IPCC



Vår livsstil spelar rollVår livsstil spelar rollVår livsstil spelar rollVår livsstil spelar roll



Vad kan kommunerna göra?



I HelsingborgI Helsingborg
har vi bestämt oss! 

Politiska mål
– Den mest attraktiva 

staden för människor och 
företag

– Framkant inom miljö-
h kli t åd toch klimatområdet

– Ledande i nätverk





Hur gjorde vi?Hur gjorde vi?
• Nästan full pott i• Nästan full pott i 

undersökningen
G k• Granskas av 
Gröna Bilister

• Höga poäng i SNF’s 
undersökning

• Medlem i flera 
miljönätverk



Några poänggivande lösningarNågra poänggivande lösningar

• Uppdaterad klimatstrategi
• Stor satsning på biogasStor satsning på biogas
• Miljöbilar, biogas prio ett

Skå t fik b• Skånetrafikens bussar
• Prioriterat cykel- och 

gångvägnät samt bussleder
• Frukostmöten med företag
• Anlagt 62 våtmarker



NätverkNätverk

k k• Sveriges Ekokommuner

• Klimatkommunerna

• Uthållig kommun

• KIMO – internationella 
i iljöf åmarina miljöfrågor 

• ICLEI

( )• Healthy Cities (WHO)



MiljöprogrammetHelsingborgs miljöprogramHelsingborgs miljöprogramMiljöprogrammetHelsingborgs miljöprogramHelsingborgs miljöprogram

Vi vill skapa en god 
livskvalitet för alla som bor, 
verkar och besöker vårverkar och besöker vår 
kommun samt för kommande 
generationer

Antogs av kommunfullmäktige 2006.
Revidering pågår och antas 2010





Årlig rapportering till 
kommunfullmäktigekommunfullmäktige
med tematiska 
fördjupningar



NulägesbeskrivningNulägesbeskrivning
2007

Energistrategi (mål) 
20082008

Energiplan
åtgärder och budgetåtgärder och budget

2010



Vision för energistrategin 2035Vision för energistrategin 2035

Den energi som används i Helsingborg kommer från 
uthålliga förnybara energikällor.

Staden är energineutral i den meningen att tillförseln av 
förnybar energi från anläggningar inom staden motsvarar y g gg g
den mängd energi som staden använder. 

Energianvändningen är effektiv och resurssnålEnergianvändningen är effektiv och resurssnål. 

Samverkan i energifrågorna inom kommunen är god.



Klimp klimatinvesteringsprogramKlimp - klimatinvesteringsprogram

Bid id ll f• Bidrag vid alla fem 
ansökningstillfällen

• Biogas uppgradering• Biogas, uppgradering
• Energieffektivisering

T fik• Trafiken
• Utbildning och information
• Totalt

• 41,1 milj kr i bidragj g
• 143,1 milj kr i investeringar
• 22 åtgärderg
• Minskning med 16 300 ton CO2 per år
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Världens bästa soptipp!
En del av Helsingborgs strategiska miljöarbete



NSR – Nordvästra Skånes Renhållnings AB
Sex kommuner ägare (Helsingborg 51%)Sex kommuner ägare (Helsingborg 51%)

1996 – start av biogasproduktion
2000 – insamling av matavfall startar
2005 öt i i kt f ll2005 – rötning av organiskt avfall

2006‐2007 – fördubbling av kapacitet
2009 – inriktningsbeslut om kraftvärmeverk

2009 – avtal om produktion av flytande biogas



FramgångsfaktorerFramgångsfaktorer

• Stark och enig politisk vilja• Stark och enig politisk vilja
• En eldsjäl i ledningen
• Det får ta tid
• Det får kosta pengar



Produktion vid NSRProduktion vid NSR

• Biogas – till bilar och bussar 
d l d ll åk k• Biogödsel – gödning till åkermark

• Deponigas – blir el & värme
å• Kompostjord – för trädgård

• Konstruktionsmassor – landfyllnad
• Fast bränsle, trä – blir el & värme
• Flytande biogas



EU’s avfallshierarki på NSREU s avfallshierarki på NSR



Fastighetsnära insamling i HelsingborgFastighetsnära insamling i Helsingborg

1998‐2000 Start med separat hämtning, flera fraktioner
Hösten 2003 Start för källsortering och hämtning i villor
2005 Obligatoriskt med separat insamling av2005 Obligatoriskt med separat insamling av

organiskt avfall, kommunens renhållningsordning
2009 Nya systemet infört i alla villor!2009 Nya systemet infört i alla villor!

80% av flerfamiljsboende täcks av 
fastighetsnära källsortering



Minskning av hushållsavfall 1999–2008Minskning av hushållsavfall 1999–2008 



Restavfall



Organiskt avfallg



Insamlingen av avfall – en nyckelInsamlingen av avfall  en nyckel

• Obligatorisk källsortering

• Bekvämt för medborgarna

• Information A & O

• Synliga och tydliga system



KärlfraktionerKärlfraktioner



Biogasdrivna specialbyggda fordonBiogasdrivna specialbyggda fordon



Organiskt avfall från livsmedelsindustri, 
stormarknader och hushåll – biogasens grund 





Bussdepå med biogastankningBussdepå med biogastankning
av 100 bussar 





Bussvision med
fördubblingg
• Helsingborgs stad
• Skånetrafiken
• Arriva



Kvalitetscertifierad biogödsel a tetsce t e ad b ogödse
från rötslammet i biogasproduktionen



10 km pipeline till fyra 
brunnar spararbrunnar sparar 
5 500 lastbilsresor

Pl i fö fö d bbliPlanering för fördubbling
20 km pipeline till nio brunnar



Unik forskning och utvecklingg g

Upptäcka och  kvantifiera deponigasenpp p g



Nästa projekt Liquid Bio Gas (LBG)Nästa projekt – Liquid Bio Gas (LBG)



Deponigas blir flytande biogas

• Unik anläggning

• Världens största 

anläggning

• Gasen tvättas med CO2

Å• Återanvändning av 

20.000 ton CO2 per år

• Samarbetsavtal med Volvo

Terracastus



Idag, 2010

• 50 Gwh biogas

Mål 2035

• 314 Gwh biogas
och biometan



Ett strategiskt samarbete leder till

• Mindre restavfall från hushållen
• Inget behov av fossila bränslen
• Inget behov av konstgödsel

I t lä k d t i d i• Inget läckande metan i deponin
• Återanvändning av koldioxid



Miljönämnden har ett 
utökat uppdragpp g

• Tillsyn och 
di h t tö imyndighetsutövning

• Strategiskt ansvar för• Strategiskt ansvar för 
tvärsektoriellt
miljöarbete



Miljö- och energiverkstad

• Utbildning för
alla årskurseralla årskurser

•Tematiska
ämnen årskursvis



• Fri parkering
för miljöbilar

• Lokal premie
för biogasbilarför biogasbilar

• Offensiv upphandling pp g
av stadens egna bilar



Lånecyklar i centrum



Handlingsplan mot Höganäsg p
för spårvägar Maria station
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Vad gör nätverken?Vad gör nätverken?

Borgmästaravtalet, 1602 st (45)
Covenant of Mayors 
Klimatcoachning

Bättre lokal energistatistik

Gröna Nyckeltal med klimatfokus

Utbildning och konferenser

ICLEI

Köpenhamn COP 15
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Vad gör nätverken?Vad gör nätverken?
Borgmästaravtalet, 1602 st (45)
Covenant of Mayors

Klimatcoachning

Bättre lokal energistatistik

Gröna Nyckeltal med klimatfokus

Utbildning och konferenser

ICLEI

COP 15

Dunkerque 19‐21 majq j

Sekom i Almedalen, 8 juli

FAH klimatappellFAH klimatappell



Klimatappell pp
2007

FAH vill med denna appell 
synliggöra kommunernas rollsynliggöra kommunernas roll, 
ansvar och kompetens i 
klimatarbetet och i arbetet för 
en hållbar utveckling...

...FAH uppmanar staten att ta 
med kommunerna i den 
nationella klimatpolitiken. Vi 
önskar därför att staten aktivtönskar därför att staten aktivt 
stöder och samarbetar med 
kommuner och näringsliv i 
lokalt klimatarbete.



Det är den här planeten det handlar om



En ledare är en kropp 
lj hsom ger ljus och 
värme.

Nordisk familjebok, 1930
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Vi behöver ledare
i arbetet för eni arbetet för en

hållbar utveckling. 

Lokalt nationelltLokalt, nationellt
och globalt.

Politiker kommunerPolitiker, kommuner, 
regioner, länder



Tack!Tack!

Lycka till i arbetetyc a t a betet
för klimat och

hållbar utveckling!

Lars Thunberg

070–628 43 10
lars.thunberg@karibu.se


