Bilaga X. Nulägesbeskrivning
I sydvästra Skåne ligger Lunds kommun. Lund omringas av natursköna vidder med bokskog och rapsfält
och har en myllrande stadskärna. Bland kullerstensgator och korsvirkeshus finns också parker, torg,
shoppingstråk och massor av restauranger och caféer. Anknytningarna till universitetet är många och
det stora antalet studenter sätter en tydlig prägel på staden.
Lund i siffror





Sveriges tolfte största stad
Befolkningsmängd: 125 941 invånare
Area: 25,75 km2
40 000 studenter vid Lunds
universitet.

Lunds placering med städer som Malmö, Helsingborg och
Köpenhamn i närheten skapar ett nav av förbindelser som gör det
möjligt till hög arbetspendling både till och från Lund. Här finns
universitet, arbetstillfällen och tågförbindelser till stora delar av
Sverige och Danmark.

Lunds vision är att Lund skapar framtiden – med kunskap,
innovation och öppenhet. I Lund har kunskap förändrat världen
i mer än 1 000 år. Nytänkande och problemlösande ligger i vår natur. Vi hämtar kraft i historien för att
tillsammans med andra skapa framtiden.
Lund är en plats där du kan vara dig själv; där du vill
bo, utvecklas och bidra till framtiden. Här finns en
unik kunskapskultur där olikheter berikar. Vi vågar
tänka stort och visa handlingskraft. Genom
öppenhet och tillit till varandra låter vi idéerna
växa till hållbara lösningar på dagens och
morgondagens utmaningar.

Största arbetsgivarna







Lunds kommun, 10 000 anställda eller fler
Region Skåne, 10 000 anställda eller fler
Lunds Universitet, mer än 8000 anställda
Axis Communications AB, 1 500-1 999 anställda
Tetra Pak Packaging Solutions AB, 1 000-1 499
anställda
Alfa Laval Lund AB, 500-999 anställda

Renhållningen i Lund
Lunds renhållningsverk har varit i kommunal regi sedan 1892 och ansvarar för insamling av kommunalt
avfall. På Lunds renhållningsverk jobbar idag över 100 personer och inkluderar både insamling av avfall,
kundtjänst och administration. Renhållningsverkets verksamhet bedrivs främst av taxefinansierad
verksamhet.
Insamlingssystem
I Lund finns flera olika typer av insamlingssystem. För villahushåll kan man ha ett abonnemang på
antingen två- eller fyrfackskärl. Fyrfackskärlen som föddes i Lund gör det enkelt för villakunder att
sortera både mat- och restavfall samt sex fraktioner av förpackningsavfall direkt utanför dörren. Detta
system föddes i Lund och infördes som ett projekt 2001. Tio år senare var samtliga villahushåll
erbjudna att ansluta sig till systemet, det är ett frivilligt system, cirka 80 procent av villahushållen är
idag anslutna.

Personer som bor i flerfamiljshushåll sorterar sitt avfall antingen i kärl som ställs i miljörum, containers
med flera fack för olika förpackningsavfall eller i behållare som ligger under jord (underjordsbehållare,
UWS eller).

Under hösten 2021 tas även ett sopsugssystem i drift i bostadsområdet Brunnshög i Lund, här kommer
soporna sugas från inkast nära bostadshusen under marken till en central terminal där Lunds
Renhållningsverk sedan hämtar avfallet från i containers.
I Lund finns fyra återvinningscentraler. På Gastelyckan och Gunnesbo finns återvinningscentraler som
drivs av SYSAV medan Genarp och Veberöd återvinningscentraler drivs i egen regi men med personal
från SYSAV.
Ansvar
Kommunen har ett stort ansvar för renhållning både när det gäller hantering men också som utförare
av tillstånd och tillsyn. I Lund har miljöförvaltningen ansvar för tillsyn och Stadsbyggnadskontoret
ansvar för översiktsplanering och bygglovsprocesser, där avfallshantering planeras tidigt. Här bidrar
Lunds Renhållningsverk med kompetens från avfallsrådgivare. Renhållningsverkets rådgivare bidrar
med kunskap och rådgivning till verksamheter och fastighetsägare för att få en så bra avfallshantering
som möjligt vad avser behållarstorlek, placering av kärl samt hämtningsfrekvens.
Lunds renhållningsverk bedriver också gaturenhållning på uppdrag av tekniska förvaltningen.
Tekniska nämnden ansvarar för renhållning och åtgärder för nedskräpning på kommunens
gångbanor, cykelvägar, gator, torg, parker, natur- och skogsområden, koloni- och
odlingslottsområden samt banhållning för spårväg
Insamling
Idag har Lunds renhållningsverk en fordonsflotta på 84 fordon, i flottan finns bland annat flerfacksbilar,
bilar som tömmer containers, underjordsbehållare samt fordon för gaturenhållning. Lunds
Renhållningsverk har under lång tid satsat på fossilbränslefria tömningsfordon. De drivmedel som
används idag är el, biogas och HVO-diesel. Renhållningsverket har även en egen verkstad med personal
som servar bilarna.
Ett av Lunds Renhållningsverks största återbruksprojekt genomfördes 2019, då ett dieseldrivet fordon
konverterades till ett eldrivet fordon. Bilen fick namnet Elis och dess konvertering blev nominerad till
priset Årets återanvändare på Återvinningsgalan.

Behandling
Ungefär 16 kilometer från Lund ligger Malmö och Sysav. Sysav är Sydskånes avfallsaktiebolag och ägs
av Lund och 13 andra kommuner i södra Skåne. På Sysavs anläggning finns kraftvärmeverk för
avfallsförbränning samt biogasanläggning där matavfall lämnas för bearbetning till biogas och
biogödsel.
Sysav driver två stycken anläggningar i Lund, i Gunnesbo drivs dels en återvinningscentral samt en
omlastningsstation för avfall som ska fraktas vidare till Sysavs huvudanläggning i Malmö. I Gastelyckan
finns en återvinningscentral till.

