Sveriges äldsta renhållningsbolag
- ett framtidsföretag
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Välkommen till
Renhållningen
Vi på Renhållningen Kristianstad är stolta över att
vara Sveriges äldsta kommunala renhållningsbolag.
I bolaget finns erfarenhet, kunskap och nytänkande
i en bra mix för att möta utmaningarna i framtiden.
Att samla in avfall i kommunen ser vi som ett viktigt
uppdrag och en del för att samhället ska fungera. Vi
samlar in avfall på ett effektivt sätt med hög service
och hanterar det på det miljömässigt bästa sättet. Det
är en utmaning som vi tar oss an för att vara med och
bygga ett hållbart samhälle som kan lämnas över till
nästa generation.
Renhållningen Kristianstad har utvecklats till ett kunskaps- och miljöföretag med hög specialistkompetens
inom flera områden. För drygt tio år sedan deponerades en majoritet av det avfall som vi samlade in i
Kristianstads kommun. Idag deponeras mindre än 1
procent och 98 procent hanteras genom materialåtervinning, biologisk återvinning och energiåtervinning.
Resterande del, cirka 1 procent, omhändertas som
farligt avfall. Under de senaste tio åren har vår verksamhet haft en explosionsartad utveckling och vi fortsätter arbeta med att utveckla företaget in i framtiden.

Förändra beteenden
Inför framtiden är några av våra högst prioriterade mål
att utveckla arbetet med att förebygga uppkomsten
av avfall och arbeta mer aktivt med återanvändning viktiga delar för att hantera jordens resurser på ett ansvarstagande sätt. Alla invånare i Kristianstad gör flera
gånger per dag val som påverkar mängden avfall som
genereras i kommunen. För att förebygga avfall kommer vi att arbeta med att förändra beteendemönster
och uppmärksamma onormalt stora avfallsflöden och
försöka åtgärda dessa. På våra återvinningscentraler
slängs idag funktionsdugliga produkter och vi arbetar
med att utveckla möjligheterna för att ta emot dessa
för försäljning. Det som för någon kan vara dags att
slänga kan för någon annan vara nytt och användbart. Renhållningen Kristianstad ska vara en ledande
aktör för insamling och hantering av avfall - ett framtidsföretag.
Johan Karlsvärd, VD
Renhållningen Kristianstad

FÖR EN BÄTTRE MILJÖ!
VI ÄR STOLTA LEVERANTÖRER AV OLIKA BEHÅLLARE
TILL RENHÅLLNINGEN KRISTIANSTAD.

www.bfab.nu
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Ett miljöföretag
som lever som vi lär
Renhållningen Kristianstad har länge legat i framkant
när det gäller insamling av material till återvinning och
matavfall till biologisk återvinning. Det är vi stolta över,
men det innebär inte att vi slår oss till ro. Vi arbetar
med att utveckla verksamheten, med målet att bli den
ledande aktören i branschen. För att bli det arbetar vi
på bred front, med en mängd olika verktyg. Självklart

tittar vi hela tiden på hur insamlingsarbetet kan bli
ännu bättre, till exempel genom användning av nya
system för hantering och sortering. Vi ser stora utvecklingsmöjligheter att öka insamlingen av matavfall
och genom detta kunna producera mer biogas och
biogödsel. Alla våra ordinarie sopbilar drivs idag med
biogas.
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Ett aktivt
företag
Vad är det första som du tänker på när du
hör ”renhållningsföretag”? Förmodligen är
det våra fordon och vår duktiga hämtningspersonal. Men på Renhållningen Kristianstad
finns en bred och hög kompetens inom flera
andra områden.

Kundtjänst – navet i verksamheten
Det är kundtjänst som är vårt ansikte utåt gentemot
kunderna. Här finns bred kunskap om våra olika verksamheter och varje dag svarar vi på ett stort antal frågor
från allmänheten. Det kan till exempel handla om abonnemang eller fakturor. Vi kan också hänvisa dig rätt om
du behöver vägledning. God service och ett bra bemötande, det är två ledord i vårt dagliga arbete.
Ring, mejla eller kom till oss, så hjälper vi dig.
En hög teknisk kompetens
På Renhållningen Kristianstad har vi en bred och hög
teknisk kompetens inom avfallsområdet. I vår avfallsingenjörs arbetsuppgifter ingår att driva utvecklingsprojekt,
arbeta med avfallsplanering, upphandlingar, arbeta fram
strategiska dokument och renhållningstaxor. Det är alltså
avfallsingenjören som arbetar med att förbättra avfalls-

EFFEKTIVARE AVFALLSINSAMLING
WSP har lösningen

WSP har utfört en lyckad omplanering av Renhållningen Kristianstads
hushållsinsamling. Vår expertgrupp har 20 års erfarenhet av ruttoptimering för avfallsbranschen.
Vi hjälper er med komplexiteten att ruttoptimera tusentals hämtställen med olika tömningsintervall
och fraktioner.
Ring så berättar vi mer, kontakta WSP Analys & Strategi i Göteborg tel. 010-722 72 52.
Läs mer på www.wspgroup.se
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hanteringen, till exempel genom att nya insamlingssystem
används. Att ligga i teknikens framkant är inget nytt för oss
på Renhållningen Kristianstad. Vi var en av de första kommunerna i Sverige som började med matavfallsinsamling
från hushåll, ett arbete som startade redan 1996.
Ett aktivt informationsarbete
På Renhållningen Kristianstad satsar vi på information
till våra kunder - kommuninvånarna. Vi syns på stan, hörs
på radio och i vårt nyhetsblad SorteraMera går det att läsa
det senaste om oss. Vi har också gjort en barnbok, ”Den
stora vandringen”, som under två år delas ut till alla förstaklassare i kommunen. Tanken med boken är att ge barnen
kunskap om avfall och återvinning som de bär med sig
hela livet, samtidigt som föräldrarna också görs medvetna
om återvinning av avfall. I arbetet med barn och ungdomar
anordnar vi även olika typer av studiebesök. Att synas i
olika typer av forum tycker vi är viktigt och vi uppmuntrar
till en nära dialog med våra kommuninvånare.

AHUS

LASTVAGNAR

AB

Försäljning Service
Kran Lastväxlare
El Hydraulik
Mobil slangverkstad
www.ahuslastvagnar.se
info@ahuslastvagnar.se

044-248642

Tekniker
Försäljning

070-5252194

Partner med Renhållningen Kristianstad,
med leveranser och service av tunga fordon.
Johan Karlsson
Marcus Närbo

070-8252179
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Miljöriktig sophämtning
med moderna fordon
Vårt huvuduppdrag är att samla in hushållsavfall i hela
kommunen och se till att det återvinns och behandlas på ett miljöriktigt sätt. Vi tömmer sopkärl vid varje
fastighet med moderna fordon som drivs med biogas.
Vår kunniga hämtningspersonal ger en hög service
och informerar kunderna med ett trevligt bemötande.
Vi erbjuder också prisvärda tjänster för bland annat
fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar.
Så tömmer vi
Vi använder tvåfacksfordon, kranbilar, sidlastande
sopbil och slamsugningsbil för att hämta olika typer
av avfall. De flesta av våra fordon är utrustade med

datorer för att registrera tömningar och kunna rapportera avvikelser. Ett ruttoprimeringsprogram hjälper oss
att utföra hämtningen så effektivt som möjligt.
Hit fraktas avfallet
Matavfallet rötas till biogas och biogödsel i Karpalunds biogasanläggning utanför Kristianstad.
Biogasen uppgraderas till fordonsgas och biogödseln sprids på produktiv åkermark i närområdet. Det
brännbara avfallet körs till Hässleholm för förbränning,
där det sker energiåtervinning i form av fjärrvärme och
el. Vi arbetar för den miljömässigt bästa behandlingen
av avfallet.

Nilssons Grävmaskiner
i Kristianstad
044-12 99 62

nilssonsgm@live.se

“Vår sidlastare
tömmer kundernas
trädgårdsavfall”

Med
fokus
på
kunden

Ett av RGS 90:s mål är att driva mottagningsanläggningar, som tar emot och behandlar förorenad jord
och avfall i befolkningstäta områden och/eller i
områden med många industrier.
Anläggningarna är knutpunkter där vi erbjuder den
behandling som är bäst för kundens material, vilket
omfattar verksamhet från återvinning till deponering
samt olika logistiklösningar.
Genom att komma i kontakt med våra kunder i ett tidigt
skede av processen kan vi föreslå en lämplig lösning på
hanteringen av varje specifikt avfall.
RGS 90 Sverige AB grundades 2002 och är idag
etablerat från Vilhelmina i norr till Ystad i söder.
RGS 90 Sverige AB
Annedalsvägen 23
291 05 Kristianstad
Tel +46 72 230 27 27
Växel +46 040-680 15 90
www.rgs90.se

7

8

Återvinningscentraler
med hjälpsam personal
Flera undersökningar visar att Kristianstadsborna
är duktiga på avfallssortering. Det glädjer oss och
sporrar oss i vårt arbete. Det finns fem bemannade
återvinningscentraler i kommunen och dessa ligger i
Arkelstorp, Degeberga, Kristianstad, Tollarp och Åhus.

vad som ska slängas var. Avfallet körs sedan till olika
behandlingsanläggningar i regionen. En del går till
energiåtervinning och kompostering, annat till materialåtervinning och deponering. Vi tar emot hushållens
avfall och gör vårt yttersta för att bidra till en miljömässigt hållbar utveckling.

Vid funderingar är det bara att fråga vår mycket kunniga och hjälpsamma personal, som självklart visar

För minskat underhåll i utemiljöer

Storgatan 123
386 35 Färjestaden
tel 0485 66 44 80
www.polyplank.se
info@polyplank.se

ALLT INOM VVS
RING RÖRTJÄNST I FJÄLKINGE

Tel: 044-504 00
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“Invånarnas trädgårdsavfall komposteras till jord
som kan köpas på våra
återvinningscentraler”

Kristianstads Biogas AB har sedan 1996 drivit biogasanläggningen i Karpalund strax utanför Kristianstad. Vi behandlar
gödsel, matavfall och livsmedelsavfall genom rötning i stora
rötkammare. Där inne arbetar en mängd olika bakterier i en
syrefri miljö som bryter ner det organiska materialet till fordonsgas och biogödsel på ett miljöriktigt sätt.
Av den stora mängden som kommer in blir det fordonsgas som
motsvarar ca 4,4 miljoner liter bensin varje år och det används
som drivmedel till bussar och bilar. Det är ganska fantastiskt
att matavfallet man har kastat kan komma till nytta, så att man
kan åka buss!
Den flytande delen kallas biogödsel och innehåller många nyttiga näringsämnen för växter, som kväve, fosfor och kalium.
Det är viktigt i ett modernt samhälle att tillvarata alla värdefulla resurser och dessa näringsämnen vill vi återanvända till att
producera ny mat. Vi har därför certifierat vår biogödsel genom
att ha ett kvalitetssystem så att biogödseln är trygg och säker
att använda till odling av nya livsmedel.

www.c4energi.se
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En trevlig arbetsplats
i en spännande bransch
Vår bransch har en spännande framtid, där utmaningarna och möjligheterna är stora. Hur vi kan förebygga
avfall och påverka utvecklingen i rätt riktning är en av
branschens stora knäckfrågor. Vi kan erbjuda en arbetsplats med en stor variation av arbetsuppgifter, där
det är högt i tak och där vi hjälper varandra. Uttrycket

”ingen dag är den andra lik” stämmer verkligen när
det gäller vår arbetsplats. Vi tror också på mixen av
erfarenhet och nytänkande, en dynamik som krävs för
att verksamheten ska utvecklas. Vår filosofi stämmer
ju ganska bra med vad vi verkligen är, Sveriges äldsta
renhållningsbolag – ett framtidsföretag.

www.ragnsells.se
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“På Renhållningen
är ingen dag den
andra lik”

En komplett fordonsleverantör till

Öppettider kundtjänst Måndag–fredag 9–12, 13–15
Hemsida www.renhallningen-kristianstad.se
E-post renhallningen@kristianstad.se
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Telefon (kundtjänst) 044-13 54 00

• Concept: JS Media Tools A/S • 6487 • www.jssverige.se

Kristianstads Renhållnings AB
Bruksgatan 5, 291 59 Kristianstad
Besöksadress: Bryggerigatan 3

