Bilaga 1. 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: 127 321 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.
Största arbetsgivarna
1. Lunds kommun, 10 000 anställda eller fler
2.
3.
4.
5.
6.

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, 1000–1499
anställda
Alfa Laval Lund AB, 500-999 anställda

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.

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 är främst taxefinansierad.

Insamlingssystem
I Lund finns flera olika typer av insamlingssystem. För villahushåll kan man ha ett
abonnemang på antingen två- eller fyrfackskärl. Fyrfackskärlen gör det enkelt för
villakunder att sortera både mat- och restavfall samt sex fraktioner av förpackningsavfall
direkt utanför dörren. Detta system utvecklades 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.

Under våren 2022 tas även ett sopsugssystem i drift i bostadsområdet Brunnshög i Lund,
här kommer avfallet sugas från inkast nära bostadshusen till en central terminal där Lunds
Renhållningsverk sedan hämtar avfallet.
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. I dessa
processer är det viktigt att avfallshantering planeras tidigt och kommungemensamt. 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.

Insamlade mängder
Avfallsslag kommunalt ansvar
Matavfall, biologisk behandling
Restavfall, energiåtervinning
Farligt avfall
Grovavfall
Trädgårdsavfall
Fett fettavskiljarslam
Slam från slamavskiljare
Slutna tankar
Minireningsverk och fosforfällor
Returpapper

ton
6941
20 331
531
14 286
4225
3501
5325
2112
126
2004

Kg/inv./år
54,5
159,7
4,2
112,2
33,2
27,5
41,8
16,6
1,0
15,7

Tabell 1 redovisar avfallsslagen med kommunalt ansvar. Siffrorna är från 2021.

Avfallsslag producentansvar
Wellpapp
Glasförpackningar
Pappersförpackningar
Plastförpackningar
Metallförpackningar

ton
1928
2714
2635
1363
1489

Tabell 2 redovisar avfallsslagen med producentansvar. Siffrorna är från 2021.

Kg/inv./år
15,1
21,3
20,7
10,7
11,7

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 förbehandlingsanläggning för
matavfall.

Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall
I följande avsnitt beskrivs översiktligt de viktigaste anläggningarna som nyttjas för
hantering av avfall från kommunerna.
Det finns 16 stycken återvinningscentraler i Sysavregionen. Anläggningarna drivs av
Sysav.
På återvinningscentralerna kan hushåll och småföretag lämna exempelvis följande
avfallsslag:
• Föremål och kläder till loppis och secondhandförsäljning
• Byggmaterial till återbruk (enbart på återvinningscentralerna i Malmö,
går till Malmö Återbyggdepå)
• Vitvaror, kylar och frysar
• Farligt avfall
• El-avfall
• Eternit
• Förpackningar av glas, metall, papper och plast
• Returpapper
• Wellpapp
• Metall
• Hårdplast
• Planglas
• Trä
• Gips
• Resårmöbler
• Brännbart
• Trädgårdsavfall
• Jord, sten, tegel och betong
• Ej återvinningsbart

De dominerande avfallsfraktionerna var blandat inert material (jord, sten, tegel och betong) och
trädgårdsavfall. Andelen avfall till materialåtervinning är något lägre och andelen avfall till
energiåtervinning högre än riksgenomsnittet för grovavfall och trädgårdsavfall.
Återvinningscentralerna hade 2018 cirka 2,04 miljoner besök. Antalet besök på anläggningarna har
ökat med cirka 18 procent de senaste 10 åren.
Det är inte bara hushåll som lämnar avfall på återvinningscentralerna, utan även företag har möjlighet
att lämna avfall mot avgift. Av avfallet som tas emot på återvinningscentralerna lämnas cirka 1 procent
av företag.

Spillepengs avfallsanläggning
Spillepengs avfallsanläggning norr om Malmö är en konstgjord halvö som sträcker sig en bit ut i
Öresund. Särskilt för Spillepeng är att det finns anläggningar för bränsleberedning och slaggsortering,
samt lager för brännbart avfall. Här finns även regionens deponi för farligt avfall och en deponi för
vanligt avfall. Anläggningen har ett rikt fågelliv med bland annat en stor boplats för backsvalor. I
anslutning till anläggningen finns både industriområden, ett rekreationsområde och ett naturreservat.

Hedeskoga avfallsanläggning, Ystad
Hedeskoga avfallsanläggning utanför Ystad ligger med utsikt över slätten. Tillverkningen av
anläggningsjord, sortering av blandat avfall, omlastning av avfall, samt deponering av avfall är de
centrala delarna i verksamheten.
På anläggningen iordningställs nya ytor för att klara av deponeringen framöver. Lakvattenbehandlingen
sköts till största delen lokalt i ett markväxtsystem. Hedeskoga avfallsanläggning ligger i ett intressant
naturområde och Skåneleden passerar i närheten.

Trelleborgs avfallsanläggning, Trelleborg
Trelleborgs avfallsanläggning ligger i västra Trelleborg. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på
omlastningsstationen samt sorteringen av blandat avfall.
På anläggningen finns en förbehandlingsanläggning för lakvatten behandlar drygt lakvatten från
Trelleborgs avfallsanläggning och angränsande deponi. Delar av anläggningen har återställts till ett
rekreationsområde och angränsar till Albäcksskogen.
Under 2019 genomfördes ett projekt med mål att ta fram ett åtgärdsprogram för hanteringen av PFOS
i lakvatten från Albäcksdeponin samt att förhindra recirkulering av PFOS.

Måsalycke avfallsanläggning, St Olof
Måsalycke
avfallsanläggning
ligger
vackert
inbäddad
i
skogen
utanför
S:t Olof i Simrishamns kommun. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på omlastning av avfall samt
sortering av blandat avfall.
Allt uppkommet lakvatten hanteras lokalt på anläggningen. Under de kommande åren kommer mycket
arbete att läggas på avslutning och efterbehandling av den gamla deponin. Inom anläggningen, som till
största delen omfattar skog, finns ett flertal av Skogsvårdsstyrelsen utpekade nyckelbiotoper.

Lunds avfallsstation, Lund
Lunds avfallsstation ligger på Gunnesbo i Lund, granne med anläggningens största avfallslämnare,
Lunds renhållningsverk. På anläggningen omlastas avfall för att effektivisera transporterna. Brännbart
avfall, matavfall, förpackningar och tidningar är några avfallsslag som har egna fack eller andra
utrymmen på omlastningsstationen.

Övriga avfallsanläggningar i regionen
Utöver Sysavs avfallsanläggningar finns även ett flertal andra anläggningar som är av betydelse för
avfallshanteringen lokalt eller i regionen. I Tabell redovisas en översiktlig sammanställning över
tillståndspliktiga avfallsanläggningar, samt avfallsanläggningar som hanterar större mängder avfall i
respektive kommun. Andra viktiga anläggningar som hanterar avfall är kommunala reningsverk,
hamnar som hanterar avfall från fartyg i hamn, bildemonteringsanläggningar samt anläggningar som
enbart hanterar avfall från egen verksamhet.
Tabell 1

Övriga avfallsanläggningar i regionen.
HUVUDMAN

LOKALISERING

BEHANDLINGSMETODER

AVFALLSTYPER SOM HANTERAS

Burlöv

-

Kävlinge

-

Lomma

Ramneskogs
Recycling AB

Lund

Lunds Kommun

St Hans

Kompostering,
flisning

Trädgårdsavfall

Lunds kommun

Dalby

Mellanlagring,
sortering

Restavfall, matavfall, grovavfall,
tidningar och förpackningar.

Lunds kommun

Genarp ÅVC

Mellanlagring

Restavfall, förpackningar och
returpapper, elavfall,
trädgårdsavfall, eternit mm.

Lunds kommun

Veberöd ÅVC

Mellanlagring

Stena Recycling
AB

Returpappersfili
alen, Malmö

Sortering och
pressning

Returpapper och
plastförpackningar

Stena Recycling
AB

Hemsögatan 2B
Malmö

Maskinell
bearbetning

Järn- och metallskrot

Stena Recycling AB

Verkö 2

Mellanlagring

Farligt avfall

Carl F

Grundkallen 7,
Malmö

Sortering och
mellanlagring

Industri-, bygg- och rivningsavfall

RagnSells

Malmö

Sortering och
mellanlagring

Avfall från bygg-, industri- och
handelsverksamhet

HJ Hansen AB

Malmö

Sortering och
mellanlagring

Järn- och metallskrot

Malmö

Simrishamn

-

Sjöbo

Tekniska
förvaltningen

Sjöbo

Mellanlagring och
viss mekanisk
bearbetning
(flisning/krossning)

Asfalt, betong och trädgårdsavfall

Skurup

Ekdahl Miljö AB

Skurup

Mellanlagring

Returglas (på uppdrag av
Svensk Glasåtervinning)

Staffanstorp

Green
Landscaping AB

Staffanstorp

Kompostering

Trädgårdsavfall

HUVUDMAN

LOKALISERING

BEHANDLINGSMETODER

AVFALLSTYPER SOM HANTERAS

Svedala

Svedala kommun

Svedala

Kompostering

Trädgårdsavfall

Tomelilla

-

Trelleborg

Tekniska
förvaltningen

Trelleborg

Lagrar, sorterar,
bearbetar

Park- och trädgårdsavfall,
schaktmassor, asfalt

Ramneskogs

Trelleborg

Lagrar, sorterar,
bearbetar

Skrotupplag

Anderslövs och
Smygehamns
ÅVC

Anderslöv/Smyge- Mellanlagring
samt flisning och
hamn
kompostering

Brännbart avfall, grovavfall,
trädgårdsavfall, trä/virke,
papper/well, glas, metall, farligt
avfall och loppis

Lt Entreprenad
AB

Anderslöv

Lagrar, sorterar,
bearbetar

Jord, sten (jordmassor), bygg- och
rivningsavfall (betong, tegel,
asfalt, trä) samt annat trä från
jordbruk, trädgårdsnäring,
vattenbruk, skogsbruk

Miljöfabriken
2000 AB

Trelleborg

Lagrar, sorterar,
bearbetar

Jordmassor, bygg- och
rivningsavfall, trädgårdsavfall och
liknande

Material Teknik
& Återvinning AB

Anderslöv

Lagrar, sorterar,
bearbetar

Jordmassor, bygg- och
rivningsavfall, trädgårdsavfall och
liknande

Ågab Syd AB

Trelleborg

Lagrar, sorterar,
bearbetar

Jordmassor, bygg- och
rivningsavfall, trädgårdsavfall och
liknande

Vellinge

Kretslopp &
Recycling Sverige

Vellinge

Återvinning

Jordbruksplast

Ystad

Flera anläggningar
som drivs av bl.a.
RagnSells, BioRec
m fl

Ystad

Mellanlagring,
sortering

Slam, jord och massor

Ystads kommun

Ystad

Mellanlagring,
Asfalt, betong, sten, jord, slam från
sortering, krossning, gatubrunnar m.m.
kompostering och
utfyllnad (för
framtida
rekreationsomr.)

Bilaga 2. Miljökonsekvensbeskrivning
1 Inledning
1.1 Bakgrund
Lunds kommun har tagit fram en avfallsplan, ”Lunds Avfallsplan 2022-2026” enligt 15 kap. 41 §
miljöbalken (1998:808).

1.2 Behov och syfte med miljökonsekvensbeskrivning
Behovet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utvärderas vid framtagandet av en avfallsplan
enligt miljöbalken och miljöbedömningsförordning (2017:966). Syftet med en MKB är att integrera
miljöaspekter i framtagandet och antagandet av planen. Bedömningen om avfallsplanen innebär
betydande miljöpåverkan genomförs utifrån 6 kap. miljöbalken och miljöbedömningsförordning.
Avfallsplanen kommer att ange förutsättningar för att bedriva verksamheter och genomföra åtgärder
med hänsyn till hur de kan påverka miljön. Avfallsplanen påverkar avfallsanläggningar i regionen och
har ambitioner att förändra beteenden i stor omfattning. I huvudsak är denna miljöpåverkan positiv.
Med ovanstående resonemang som grund görs bedömningen att avfallsplanen kommer att ha stor
betydelse för hållbar utveckling inom såväl resursanvändning som avfallshantering i Lunds kommun.
Genomförandet av den avfallsplanen som är framtagen för Lunds kommun bedöms innebära
betydande positiv miljöpåverkan.

1.3 Beslut om betydande miljöpåverkan
Styrgruppen för projektet beslutade att betydande miljöpåverkan föreligger och att en MKB skulle tas
fram. Styrgruppens beslut om betydande miljöpåverkan togs den 20 februari 2019.

1.4 Avgränsningssamråd
Enligt 6 kap 10 § miljöbalken ska ett avgränsningssamråd hållas med de kommuner, länsstyrelser och
andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen.
Den 19 juni 2019 skickades ett underlag för ett avgränsningssamråd till Länsstyrelsen Skåne. Den 28
juni 2019 meddelade Länsstyrelsen Skåne att den för närvarande inte hade några synpunkter på
föreslagen omfattning av MKB.

2 Avfallsplan för Lunds kommun
I avfallsplanen beskrivs hur arbetet för att avfallsplanens delområden (och de tillhörande målen) ska
kunna nås. Ett flertal aktiviteter kommer att behöva genomföras av kommunen. Handlingsplaner
kommer att tas fram med målen i avfallsplanen som grund. Planen utgår från en tillit till respektive
verksamhets kompetens och att arbetet blir bäst när verksamheten själv detaljstyr den. För att nå
målen måste kommunen använda olika styrmedel, verktyg och nya rutiner.

2.1 Avfallsplanens syfte
Syftet med avfallsplanen är att skapa en hållbar resursanvändning där avfall förebyggs, material och
produkter stannar i kretsloppet och avfall ses som en resurs. Syftet med planen är även att skapa ett
brett engagemang för avfallsfrågor och att inspirera till handlingar som bidrar till att nå
avfallsplanens mål.
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2.2 Avfallsplanens innehåll
Avfallsplanen baseras i huvudsak på Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:6) om vad en
kommunal avfallsplan ska innehålla.
I avfallsplanen redovisas bland annat beskrivning av nuläge avseende mängder och behandling av
avfallet, nedlagda deponier och uppföljning av föregående avfallsplan. Avfallsplanen innehåller även
fyra delområden med tillhörande mål, samt förslag på åtgärder och särskilt viktiga aktörer för
respektive måls uppfyllande.
Avfallsplanens delområden med tillhörande mål är följande:
Delområde 1 - Minskning av avfall
Avfallsmängden ska minska med 35% mellan 2013 och 2030. Detta innebär att avfallsmängden
behöver minska till 401 kg/inv till år 2026.
Delområde 2 – Utsortering av avfall
Utsorteringen av avfallet ska öka så att andelen återvinningsbart material i restavfall minskar till 48%
till år 2026.
Delområde 3 - Nedskräpning
Nedskräpningen ska minska till 3,5 skräpföremål per 10 m2 till år 2026.
Delområde 4 – Samverkan
Ökad samverkan
Delområdena och målen syftar till att minska avfallsmängden, öka återanvändningen, minska
miljöbelastningen, öka återvinningen och samtidigt ha människan i fokus. Åtgärderna syftar till
positiv miljöpåverkan, men kan även medföra vissa negativa effekter.
Miljöeffekter och konsekvenser beskrivs i kapitel 4.
För utförligare information om avfallsplanens innehåll hänvisas till plandokumentet ”Avfallsplan
2022-2026 Lunds kommun”.

2.3 Avfallsplanens förhållande till andra planer och program
Avfallsplanen förhåller sig till andra planer, program och strategier genom att både påverkas av och
påverka dessa planer och program. Exempel på sådana planer är:
Lunds översiktsplan
Lunds kommuns program för hållbar utveckling (LundaEko)
Lunds kommuns program för social hållbarhet
Energiplan för Lunds kommun
LundaKem
Klimatanpassningsatlas för Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, 2011:23

3 Metod för miljöbedömning av avfallsplanen
3.1 Bedömningsgrunder och avgränsningar
Syftet med kommunala avfallsplaner är att främja hållbar utveckling. Föreliggande avfallsplan bidrar i
huvudsak till positiv miljöpåverkan, detta främst genom att främja hushållningen med naturresurser,
genom ökade möjligheter till materialåtervinning, återanvändning och förebyggande av avfall samt
avfallsminimering.
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Planen gäller för Lunds kommun, och möjliga åtgärder har angetts. Varje kommunal verksamhet och
kommunalt bolag kommer att besluta om vilka åtgärder som ska vidtas i respektive instans. Det är
därför svårt att avgöra vilken miljöpåverkan som kommer att bli resultatet av genomförandet av
avfallsplanen. I denna MKB antas dock att arbetet för att uppnå mål får förväntat resultat.

3.1.1 Miljöaspekter och huvudområden
Redovisningen i MKB fokuseras på de mest väsentliga miljöaspekterna och miljöeffekterna av dessa,
se nedan. Dessa miljöaspekter är de aktiviteter eller tjänster inom avfallshanteringen som rör
avfallsplanen och som väsentligen kan påverka miljön. I MKB:n har även hänsyn tagits till kumulativa
effekter där det bedömts relevant. Tyngdpunkten i MKB:n ligger på de avfallsfrågor där Lunds kommun
har rådighet över hanteringen och behandlingen av avfallet.
Med begreppet miljöeffekter avses enligt miljöbalkens 6 kap. 2 § följande:
”direkta eller indirekta effekter som är positiva eller negativa, som är tillfälliga eller bestående, som
är kumulativa eller inte kumulativa och som uppstår på kort, medellång eller lång sikt på:
1. befolkning och människors hälsa,
2. djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap., och biologisk mångfald i övrigt,
3. mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö,
4. hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt,
5. annan hushållning med material, råvaror och energi, eller
6. andra delar av miljön”
De miljöaspekter som ska beaktas vid framtagande av MKB avgörs baserat på de miljöeffekter som
bedöms väsentliga eller eventuellt kunna vara väsentliga för genomförande av avfallsplanen. Därmed
kommer följande miljöaspekter att studeras närmare i föreliggande MKB:
Människors hälsa; här behandlas främst åtgärder för att säkra hanteringen av farligt avfall, minskad
nedskräpning samt insamlingens påverkan genom buller
Materiella tillgångar och resurshushållning; här behandlas främst åtgärder för att minska mängden
avfall samt öka återanvändning och återvinning, exempelvis genom förebyggande av avfall,
kommunernas arbete för att förändra rutiner vid upphandlingar och inköp, återbruk och bättre
sortering
Bebyggelse och kulturmiljö; här behandlas främst om- och tillbyggnationer på grund av ändrade
insamlingssystem eller liknande, på en mycket övergripande nivå
Luft- och klimatfaktorer; här behandlas främst utsläpp från transporter samt möjligheter att använda
biogas för att ersätta fossila bränslen

Mark och vatten; här behandlas främst nedlagda deponier
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Det är planens genomförande som ska miljö bedömas, alltså det som kommer genomföras för att nå
avfallsplanens mål.
Påverkan beskrivs övergripande utifrån vad som har bedömts rimligt med hänsyn till planens innehåll
och detaljeringsgrad och den kunskap som finns tillgänglig. Det görs ingen djupgående beräkning av
konsekvenser, som det exempelvis görs i en livscykelanalys (LCA).
Miljöpåverkan från de anläggningar i drift som finns inom kommunerna beskrivs inte i detalj utan
detta hanteras inom ramen för tillståndsprövning/anmälningsärende och tillsyn för dessa
anläggningar.

3.1.2 Geografisk och tidsmässig avgränsning
MKB fokuserar på påverkan i Lunds kommun. Avfallshanteringen är dock inte enbart lokal.
Transporter till anläggningar utanför Lunds kommun förekommer i relativt stor utsträckning.
Transporternas miljöpåverkan bedöms generellt.
Miljöpåverkan som kan antas uppstå till följd av behandling av avfall vid behandlingsanläggningar i
andra kommuner eller länder hanteras i tillståndsansökan till dessa anläggningar och berörs inte här.
Bedömningen görs i huvudsak av genomförandet av planen fram till det år som ges av tidsperspektivet för de mål som formulerats i avfallsplanen.

3.1.3 Klimatanpassning
Även om arbetet med att minska klimatförändringarna fortsätter bör anpassning i samhället göras
för att kunna hantera de klimatförändringar som redan har skapats och som kan komma att ske. I
arbetet med framtagande av avfallsplanen för Lunds kommun samt därtill tillhörande MKB har
följande klimateffekter identifierats som kan komma att innebära problem för avfallshanteringen:
Problem med vägar (bärighet) på grund av förändrade vattenförhållanden (exempelvis
översvämningar, skred med mera).
Problem med nedlagda deponier på grund av förändrade vattenförhållanden (framförallt
markvattenförhållanden) som kan medföra exempelvis sättningar eller förorening av grundvatten.
Problem med lukt, mögel och skadedjur på grund av högre temperaturer och även värmeböljor.
Problem med invasiva arter. Vissa invasiva arter gynnas av högre temperaturer och fuktigare klimat.
I arbetet med genomförande av avfallsplanen behöver hänsyn tas till ovanstående klimateffekter.

3.1.4 Svårigheter i samband med Miljökonsekvensbeskrivning
Avfallsplanen är ett strategiskt dokument, i jämförelse med exempelvis en detaljplan som är en fysisk
plan. Utfallet av genomförande av planen är därför svårare att kvantifiera och bedöma i jämförelse
med exempelvis fysiska åtgärder i en detaljplan.
I ett längre perspektiv krävs genomgripande förändringar av samhällets produktions- och
konsumtionsmönster, vilket troligtvis inte kan ske under de år som avfallsplanen gäller. Avfallsplanen
är ett viktigt steg på vägen för att på längre sikt kunna uppfylla globala och nationella miljömål, och
andra mål som har en koppling till avfallsminimering och avfallshantering.

3.2 Alternativ
Enligt miljöbalkens 6 kap. 11 § punkt 2 ska uppgifter om miljöförhållandena och miljöns sannolika
utveckling om planen eller programmet inte genomförs, anges i MKB:n.
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3.2.1 Nollalternativet, om avfallsplanen inte genomförs
Nollalternativet avser en situation som kan uppstå om föreslagen plan inte beslutas och därmed inte
genomförs. Om inte förslaget till ny avfallsplan antas skulle Lunds kommuns föregående plan,
”Avfallsplan 2016-2020 Lunds kommun, kvarstå och fortsätta gälla.
De mål som anges i tidigare planer har målår 2020 i de flesta fall och behöver uppdateras. Det kan
konstateras att med nollalternativet skulle ett viktigt verktyg saknas för att fortsätta arbeta för
minskade avfallsmängder och ökad återvinning av avfall, och flera av de positiva effekter som
beskrivs skulle riskera att utebli eller försenas. Enligt avfallsförordningen ska kommunala
avfallsplaner ses över minst vart fjärde år och vid behov revideras. Nollalternativet innebär därmed
att föregående plan inte skulle uppfylla nu gällande lagstiftning och är således ej ett relevant
alternativ.

3.2.2 Alternativt upplägg till föreslagen avfallsplan
Alternativ till upplägg för föreslagen avfallsplan är:
En gemensam avfallsplan för hela Sysavregionen, vilket innebär att planen även hade omfattat
Kävlinge, Lomma, Lund, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg,
Vellinge och Ystad.
Specifika åtgärder
Detta alternativ har valts bort av renhållningsverkets styrelse för projektet eftersom kommunerna i
Sysavregionen har väldigt olika förutsättningar för att arbeta med åtgärder som kan kopplas till
uppfyllande av målen som ingår i planen. Specifika åtgärder har ersatts av möjliga åtgärder, vilka
kommunerna kommer att besluta om i senare skede.

3.3 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel i miljöbalken som används för att förebygga
eller åtgärda miljöproblem. Det finns miljökvalitetsnormer för:
Fisk- och musselvatten (normer för gräns- och riktvärden)
Vatten (normer för statusklassificering)
Omgivningsbuller (målsättningsnormer gällande kartläggning och rapportering av bullerkällor)
Utomhusluft (normer för halter)
Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål beaktas i planen genom att planen som helhet syftar till
att främja hållbar utveckling och att de åtgärder som respektive kommun väljer att göra, ska
genomföras med syfte att främja en god miljö och människors hälsa.
Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten bestäms i förordning SFS 2001:554, och bedöms inte
beröras av avfallsplanen.
Miljökvalitetsnormer för vatten (SFS 2004:660) bedöms ej överskridas till följd av planens
genomförande.
Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller (SFS 2004:675) omfattar kartläggning och åtgärdsprogram
för större kommuner och vägar för kommuner med över 100 000 invånare, vilket i detta fall endast
gäller Malmö. Genomförandet av avfallsplanen kan i viss mån påverka buller från transporter med
tunga fordon. Avfallsverksamheten ska ta hänsyn till de områden eller platser som är mest utsatta för
buller samt i övrigt ta hänsyn till de åtgärdsprogram mot buller som finns. Genomförandet av
avfallsplanen bedöms därmed inte i någon betydande omfattning bidra till att miljökvalitetsnormen
för omgivningsbuller överskrids.
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Kraven på luftkvalitet i utomhusluft bestäms i ”Luftkvalitetsförordningen” SFS 2010:477. Lunds
kommun överskrider inte miljökvalitetsnormerna för luft. Genomförandet av avfallsplanen bedöms
inte bidra till att miljökvalitetsnormen för luft överskrids, eftersom det är en mycket liten del av
utsläppen inom Lunds kommun som kommer direkt från avfallshanteringen.

3.4 Globala mål för hållbar utveckling
I september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål för hållbar utveckling, den så kallade
Agenda 2030. Dessa globala mål ska genomföras i FN:s samtliga medlemsländer, däribland Sverige.
Vid framtagande av nya nationella mål kommer hänsyn tas till de globala målen, men det bedöms
inte innebära behov av någon drastisk förändring av inriktningen på de nationella mål som finns i
Sverige och som berör avfallshanteringen. I kapitel 3.5 - 3.8 anges därför de mål på både nationelloch EU-nivå som berör avfallshanteringen och som bedöms vara relevanta för Lunds kommuns
avfallsplan.

3.5 Miljömål inom EU
Styrmedel och åtgärder på avfallsområdet utvecklas idag i många fall gemensamt inom EU.
Målsättningar och strategier på övergripande europeisk nivå är av stor betydelse eftersom det finns
direkta kopplingar till den svenska miljöpolitiken. I maj 2018 beslutades om en revidering av EU:s
avfallslagstiftning. Ändringarna ska främja en mer cirkulär ekonomi genom minskade avfallsmängder,
ökad återanvändning, ökad återvinning samt förbättrad avfallshantering. Bindande avfallsmål som
ska uppnås till år 2025, 2030 och 2035 ingår också i beslutet.

3.6 Miljökvalitetsmål
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Miljöpåverkan från avfallshanteringen berör
främst miljökvalitetsmålen:
God bebyggd miljö
Begränsad klimatpåverkan
Giftfri miljö
Uppfyllelse av miljökvalitetsmålen som en följd av Lunds kommuns avfallsplan finns redovisat i
kapitel 3.9.

3.7 Nationella etappmål
Etappmålen inom avfallsområdet är:
Ökad utsortering och biologisk behandling av matavfall
Senast år 2023 ska minst 75 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och
restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och biogas tas tillvara.
Mer bygg- och rivningsavfall materialåtervinns och förbereds för återanvändning
Förberedande för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning av ickefarligt bygg- och rivningsavfall, med undantag av jord och sten, ska årligen fram till 2025
uppgå till minst 70 viktprocent.
Öka andelen kommunalt avfall som materialåtervinns och förbereds för återanvändning
Senast 2025 ska förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt
avfall ha ökat till minst 55 viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och 2035 ha ökat till
minst 65 viktprocent.
Återanvändning av förpackningar
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Av de förpackningar som släpps ut på marknaden i Sverige för första gången ska andelen
som är återanvändbara öka med minst 20 procent från år 2022 till år 2026 och med minst
30 procent från år 2022 till år 2030.
Matsvinnet ska minska mätt i mängd livsmedelsavfall
Matsvinnet ska minska så att det sammantagna livsmedelsavfallet minskar med minst 20
viktprocent per capita från 2020 till 2025.
Ett av de tidigare delmålen till miljökvalitetsmålen berörde återföring av näringsämnen från avlopp
och bedöms fortfarande vara aktuellt i avvaktan på att ett eventuellt nytt mål som berör denna fråga
beslutas. Naturvårdsverket har tidigare, i redovisning av regeringsuppdrag om hållbar återföring av
fosfor, föreslagit nya mål. Senast beslutade delmål lyder:
År 2015 tas minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp tillvara och återförs till produktiv mark,
varav minst hälften återförs till åkermark.
Under 2018 tillsatte regeringen en utredning av hur fosfor ska tas tillvara. Utredningen Hållbar
slamhantering SOU 2020:3 har redovisas och varit på remiss under 2020 men inga nya beslut har
fattats .

Etappmålet till begränsad klimatpåverkan lyder:
Utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990 och gäller för de
verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter.
Utsläppen för Sverige (för de verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel med
utsläppsrätter) bör år 2030 vara minst 63 procent lägre än utsläppen år 1990.
Utsläppen för Sverige från inrikes transporter (utom inrikes luftfart som ingår i EU:s
utsläppshandelssystem, EU ETS) ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år
2010.
Det här innebär bland annat att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska vara cirka 20 miljoner ton
koldioxidekvivalenter lägre för den icke handlande sektorn i förhållande till 1990 års nivå.

3.8 Nationell avfallsplan
I december 2018 antogs en ny version av den nationella avfallsplanen. Det konstateras att Sverige
behöver öka takten i omställningen mot cirkulär ekonomi. Den nya nationella avfallsplanen
innehåller inga nya mål men anger områden som är fortsatt aktuella att arbeta med; bygg- och
rivningsavfall, matavfall, elektronikavfall, textilier, plast samt nedskräpning.

3.9 Uppfyllelse av miljökvalitetsmål
De föreslagna etappmålen till miljökvalitetsmålen, och målen i den nationella avfallsplanen, har varit
vägledande i processen att formulera målområden och identifiera relevanta mål i avfallsplanen.
Nedan sammanfattas avfallsplanens påverkan på de mest relevanta miljökvalitetsmålen. Målen i
avfallsplanen kan bidra till flera av miljökvalitetsmålen. I sammanfattningen nedan anges de mål i
avfallsplanen som särskilt bidrar till uppfyllelse av de olika miljökvalitetsmålen. Sammantaget
bedöms de nationella målen påverkas i positiv riktning av avfallsplanens mål om de uppfylls.
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3.9.1 Begränsad klimatpåverkan
Miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” beaktas särskilt genom mål för att minska
avfallsmängderna och öka återbruk/ återanvändning/ återvinning och därmed främja en resurssnål
livsstil.

3.9.2 Giftfri miljö
Miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”, beaktas särskilt i avfallsplanen genom mål som syftar till att
minska mängden farligt avfall i restavfallet och genom minskad nedskräpning.

3.9.3 God bebyggd miljö
Miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” beaktas särskilt i avfallsplanen genom mål för att minska
nedskräpning och planera för en god avfallshantering samt minska avfallsmängderna och öka
återvinningen.

4 Betydande miljöpåverkan
Här bedöms hur genomförandet av avfallsplanen påverkar miljön (miljöeffekterna) och de nationella
miljömålen utifrån de föreslagna betydande miljöaspekterna för avfallshanteringen. Bedömningen
görs utifrån hur målområden och mål inom respektive område sammantaget påverkar miljön och de
globala och nationella målen.

4.1 Människors hälsa
Här behandlas främst arbete för att säkra hanteringen av farligt avfall, minskad nedskräpning samt
insamlingens påverkan genom buller. Konsekvenser för människors hälsa till följd av negativ
påverkan på luftkvalitet anges i kapitel 4.4. Avfallshanteringen ger även upphov till utsläpp till mark
och vatten, vilket kan ge effekt på människors hälsa om det sker exponering av farliga ämnen. Hur
avfallsplanen påverkar utsläpp till mark och vatten behandlas i kapitel 4.5.

4.1.1 Nuläge och förutsättningar
Farligt avfall innehåller ämnen som kan vara skadliga för människor och miljön. Om farligt avfall inte
hanteras på ett säkert sätt finns risk för direkt eller diffus spridning av skadliga ämnen och risk för att
människor påverkas negativt. Därför är en av avfallshanteringens viktigaste uppgifter att skapa
förutsättningar för en säker hantering av farligt avfall.
Nedskräpning på offentliga platser upplevs idag vara ett problem i många kommuner och har därför
lyfts fram i den nationella avfallsplanen och i föreskrifterna om kommunal avfallsplanering. En
skräpig offentlig miljö kan bidra till upplevelse av otrygga miljöer. Risken för mindre brott såsom
klotter och skadegörelse kan därmed också öka. Nedskräpning kan även bidra till diffus spridning av
farliga ämnen.
Buller uppstår från avfallshantering i insamlingsledet på flera sätt, exempelvis från både
insamlingsfordon och hantering av behållare. Bullret är i dessa fall dock kortvarigt. Buller kan
generellt sett ge upphov till störning av människors hälsa genom stress och störd sömn, vilket i sin tur
kan leda till irritation, trötthet, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Det nationella
miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” innefattar att störningar från trafikbuller ska minska.

4.1.2 Negativ miljöpåverkan
Negativ påverkan bedöms kunna uppstå på människors hälsa exempelvis genom ökade bullernivåer
och luftföroreningar orsakade av avfallstransporter vid insamlingsplatser och på vägnät.
Omfattningen av den negativa miljöpåverkan vid genomförande av föreslagen avfallsplan bedöms
som liten. Inga av de tänkbara åtgärderna bedöms påverka bullernivåerna i någon betydande
omfattning och transporterna kommer inte att öka i betydande omfattning (se även kap 4.4.3).
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4.1.3 Positiv miljöpåverkan
Ett mål handlar om att minska det farliga avfallets spridning och kommer följas upp genom mätning
av antalet platser för insamling av farligt avfall. Om exempelvis informationsinsatser eller fler
insamlingslösningar genomförs och dessa medför förändrade beteendemönster kan detta i sin tur
medföra minskade mängder farligt avfall i restavfallet.
Positiv påverkan bedöms kunna uppstå på människors hälsa genom exempelvis minskad
nedskräpning i Lunds kommun. Minskad nedskräpning bidrar till positiv upplevelse vid vistelse i
kustnära områden samt på stränder och andra områden, som är viktiga ur rekreationssynpunkt för
turister och andra besökande. Det bidrar även till upplevelse av ökad trygghet.
Om aviserat aktivt arbete, med långsiktigt strategiskt arbete med bland annat kommunikationsinsatser och andra åtgärder, genomförs kan detta medföra minskad nedskräpning.

4.1.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv påverkan
För att minska risken för negativ påverkan på människors hälsa vid genomförande av planen bör det
bland annat säkerställas att inga gifter som borde ha fasats ut ur kretsloppet återförs i produkter som
återanvänds/återbrukas.

4.2 Materiella tillgångar och resurshushållning
Materiella resurser omfattar hållbar konsumtion, återanvändning och materialåtervinning. Här
behandlas främst:
utveckling av insamling av matavfall, förpackningar, returpapper och grovavfall
återbruk och avfallsförebyggande arbete
förbättrad hantering av bygg- och rivningsavfall

4.2.1 Nuläge och förutsättningar
Inom Lunds kommun sker matavfallsinsamling i papperspåsar och i system med separata kärl eller
insatser i kärlen.
Genom att matavfallet som samlas in går till rötning produceras biogas och biogödsel. Biogasen kan
användas som fordonsbränsle och ersätter därmed fossilt bränsle, se kapitel 4.4 om påverkan på luft.
I rötningsprocessen bildas biogödsel som används som gödningsmedel. Biogödsel ersätter
användning av en ändlig resurs i form av fosforgödselmedel.
Under år 2020 samlades cirka 85 kg förpackningar och returpapper in per invånare för återvinning i
Lund, vilket är högre än genomsnittet nationellt.

4.2.2 Negativ miljöpåverkan
Föreliggande avfallsplan bedöms inte innebära någon negativ miljöpåverkan på materiella tillgångar
och resurshushållning.

4.2.3 Positiv miljöpåverkan
Positiv påverkan på materiella resurser kan uppstå om mängden avfall totalt sett minskar eller om
mängden avfall till återanvändning/återbruk samt återvinning ökar.
Arbetet med att underlätta återanvändning/ återbruk och återvinning kommer, under förutsättning
att det genomförs, ha en positiv inverkan då återanvändning och återvinning förhoppningsvis
kommer att öka.
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Om föreslagna mål med anknytning till arbetet med förebyggande, återbruk och sortering av avfall
inom verksamheterna uppnås kan kommunerna vara en förebild och gå före i arbetet för att utveckla
en mer cirkulär ekonomi.
Om återanvändning och återvinning av material ökar, så kan behovet av att ta ut jungfruligt material
från jordens ändliga resurser minska. Det är alltid mer resurseffektivt att använda ett material flera
gånger än att förbränna det och tillverka nya produkter av jungfruligt material (se även kap 4.4).
Omfattningen av de positiva miljökonsekvenserna beror på i vilken omfattning människors
beteenden förändras. Beteendeförändringar tar tid, men på lång sikt bedöms de positiva
miljökonsekvenserna kunna bli stora.

4.2.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv påverkan
Erfarenhetsmässigt brukar det föreligga problem för kommunernas tillsynsmyndighet över
livsmedelsverksamheter att prioritera frågor om sortering. Om de mål som anges i avfallsplanen ska
uppnås behöver dessa frågor prioriteras högre hos tillsynsmyndigheterna, och resurser kan behöva
tillföras i form av exempelvis utbildning och rutiner.
Resurser och kunskap behöver tillföras arbetet med offentliga upphandlingar för att kunna
genomföra upphandlingar med krav som leder till återanvändning, återvinning och förebyggande av
avfall. Arbetet med offentliga upphandlingar är ett viktigt verktyg för att nå större resurshushållning.
Det behöver säkerställas att de återvunna materialen uppfyller de krav som finns för materialen.
Detta bör bland annat bevakas i arbetet med att öka återbruk och återvinning av bygg- och
rivningsavfall i kommunala verksamheter.

4.3 Bebyggelse och kulturmiljö
Här behandlas främst om- och tillbyggnationer på grund av ändrade insamlingssystem eller liknande,
och hur dessa påverkar bebyggelse och kulturmiljö.

4.3.1 Nuläge och förutsättningar
Speciell hänsyn behöver tas till kulturmiljön vid planering av insamling av avfall och vid planering av
hur källsortering ska kunna öka i befintliga bostadsområden, utan att påverka bebyggelse och
kulturmiljö negativt.

4.3.2 Negativ miljöpåverkan
Föreliggande avfallsplan bedöms inte innebära någon betydande negativ miljöpåverkan på
bebyggelse och kulturmiljö. Ökad fastighetsnära insamling av olika avfallsslag medför dock ökad
konflikt mellan olika behov och önskemål för användning av yta i och nära bostäder.

4.3.3 Positiv miljöpåverkan
Om planerade förbättringar genomförs, avseende att tidigt i planprocessen planera för avfallshantering, kan detta medföra positiv miljöpåverkan eftersom efterkonstruktioner ofta blir
svårare och dyrare att genomföra.
Föreliggande avfallsplan bedöms i övrigt inte innebära någon ytterligare positiv miljöpåverkan på
bebyggelse och kulturmiljö.

4.3.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv påverkan
Inga ytterligare åtgärder föreslås.

4.4 Luft- och klimatfaktorer
Luft- och klimatfaktorer omfattar de växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen och
övriga luftföroreningar som är farliga för människa och miljö. Här behandlas främst återanvändning
och återvinning av avfall samt transporternas påverkan.
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4.4.1 Nuläge och förutsättningar
De vanligaste luftföroreningarna består av kväveoxider, marknära ozon samt luftburna partiklar av
olika storlek. Luftföroreningar kan ställa till problem lokalt, till exempel för människors hälsa, när
höga halter uppstår nära en föroreningskälla eller inom ett tätbefolkat område. I en studie som
presenterades år 2018 uppskattades antalet dödsfall till följd av luftföroreningar (NO2 och partiklar)
till cirka 7 600 i Sverige per år.
Utsläpp från vägtrafik utgör, tillsammans med utsläpp från industrin, större delen av de totala
utsläppen av klimatpåverkande gaser.
Avfallshanteringen är idag starkt beroende av transporter, främst med tyngre fordon för insamling av
avfall och transporter till behandlingsanläggningar, men även av privatpersoners
personbilstransporter för avlämning av avfall vid återvinningsstationer och återvinningscentraler. Det
är dock bara en mycket liten del av utsläppen av klimatpåverkande gaser inom Lunds kommun som
kommer direkt från avfallshanteringen.

4.4.2 Negativ miljöpåverkan
Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på luftkvalitet och klimat om mängden transporter
ökar. En möjlig följdeffekt av att avfall delas in i fler fraktioner som ska transporteras till olika platser
för återvinning är att transporterna öka.
Miljöeffekterna av ökade transporter är ökat utsläpp av främst kväveoxider, koldioxid och partiklar
till luft, vilket påverkar luftkvalitet och klimat negativt. Konsekvenser på människans hälsa kan bli
exempelvis att fler får nedsättning av lungkapacitet och cancer. Konsekvenserna på miljön kan bli
förhöjd temperatur och förändrat klimat. Miljökonsekvensernas omfattning bedöms dock som små
med hänsyn till avfallshanteringens ringa andel av transportsektorns utsläpp av föroreningar.
Från de deponier som finns, aktiva och nedlagda, avgår deponigas i olika grad beroende på vad som
har deponerats och beroende på om det finns gasuppsamlingssystem på plats eller inte. Deponigas
innehåller bland annat metangas, som är en klimatpåverkande gas. Metangas är en kraftigare
klimatpåverkande gas än koldioxid och det är viktigt att säkerställa att det inte sker betydande
läckage till luft.

4.4.3 Positiv miljöpåverkan
Positiv miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på luftkvalitet och klimatfaktorer. Detta bedöms uppstå
främst på grund av arbetet med områden som syftar till att:
Minska mängden avfall som uppkommer
Öka materialåtervinningen
Minskad mängd avfall
Genom att förebygga att avfall uppstår minskar miljöbelastningen, genom minskade utsläpp både vid
tillverkning och vid behandling av avfall. Om mängden avfall som uppstår i Lund skulle minska med
exempelvis 50 kg/person och år (totala mängden hushållsavfall i Lund år 2020 var ca 467 kg/person),
skulle den totala minskningen bli drygt 6300 ton avfall. Denna minskning skulle medföra minskade
utsläpp av koldioxid från avfallshanteringen med uppskattningsvis 14000 ton koldioxidekvivalenter
enligt Avfall Sveriges Rapport Klimatpåverkan från olika avfallsfraktioner 2019:19.
Bedömningen är att arbetet för ökad återanvändning/ återbruk/ förebyggande av avfall som planeras
kommer att ha stor positiv miljöpåverkan på luft och klimat när det får de effekter på människors
beteenden som önskas.
Ökad materialåtervinning

11

Resultat från livscykelanalyser visar att nyttan ur ett miljöperspektiv är större vid materialåtervinning
än vid förbränning, trots att mängden transporter bedöms öka. Det är således bättre ur
miljöhänseende att återvinna material så många gånger som möjligt innan det förbränns.
Miljöeffekterna av att öka mängden produkter och material som kan återanvändas respektive
återvinnas, är minskade utsläpp till luft i hela produktionskedjan - från utvinning till tillverkning och
distribution av varor samt vid behandling av avfallet.
Genom att öka mängden material som samlas in för återanvändning och återvinning kan behovet av
att framställa produkter från jungfruliga råvaror minska, åtminstone på lång sikt. Därmed kan
utsläppen minska vid nyproduktion av produkter.
Som exempel kan nämnas att de 1200 ton plastförpackningar och 2600 ton glasförpackningar, som
samlades in i Lund år 2020 skulle kunna bidra till att CO2-utsläppet (antalet koldioxidekvivalenter)
minskar med drygt 1630 ton om allt materialet återvinns, enligt Avfall Sveriges Rapport
Klimatpåverkan från olika avfallsfraktioner 2019:19.

5 Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis bedöms miljökonsekvenserna av genomförandet av föreslagen avfallsplan vara
positiva till följd av ökad återvinning och återanvändning samt förebyggande av avfall. De negativa
konsekvenserna av genomförandet av planen bedöms vara små och främst vara kopplade till risk för
ökad mängd transporter av olika typer av avfall även om vinsten av återvinningen är större än dessa
negativa konsekvenser av ökade transporter. Avfallsplanens inriktning ligger i linje med hållbar
utveckling och ansluter till de nationella miljömålen.
Hur stor positiv påverkan genomförande av planen medför, beror på vilka åtgärder som genomförs
och i vilken utsträckning målen uppnås. Det ligger ett stort ansvar på varje kommun att arbeta vidare
och planera in åtgärder i linje med avfallsplanens mål. Alla kommunala verksamheter och bolag ska
arbeta för att nå målen i planen. Många av de mål som anges i avfallsplanen avser områden som
någon annan än avfallsorganisationerna ansvarar för. Det ställer stora krav på att planens inriktning
är väl förankrad i kommunernas olika förvaltningar och bolag, samt stor tydlighet angående vilka de
av kommunernas verksamheter som ska planera och genomföra åtgärder inom olika områden.

6 Uppföljning
Miljöpåverkan kommer ingå i uppföljningen av genomförandet av avfallsplanen och de mål som
anges i planen.
Det är viktigt att det säkerställs att det finns resurser för uppföljningen av målen.
Den uppföljning som anges i planen bedöms vara tillräcklig.
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Bilaga 3. Barnkonsekvensanalys
Grunden till barnkonsekvensanalysen baseras på den utredning som togs fram som en del av Sysavs
gemensamma kretsloppsplan 2021–2030. Lunds kommun har gjort anpassningar utifrån den nya
avfallsplan som Lunds kommun tagit fram under 2020-2021.

Inledning
Bakgrund
Under 2018 startade ett arbete med att ta fram en ny gemensam kretsloppsplan för Sysavs
ägarkommuner; Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp,
Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad. Den viktigaste delen av kretsloppsplanen är de mål
och indikatorer som ska gälla för planperioden. Arbetet med detta har pågått under 2019 i
samarbete och dialog med Sysav, ägarkommunerna samt olika intressentgrupper. Efter att Lunds
kommun gått vidare med att ta fram en egen avfallsplan har barnkonsekvensanalysen omarbetats för
att passa till den nya planen med dess mål och indikatorer.
För att säkerställa att barnens behov inte åsidosätts i processen med att ta fram och genomföra
avfallsplanens åtgärder har en barnkonsekvensanalys genomförts. Barnkonsekvensanalysen har
beaktats utifrån Lunds hållbarhetspolicy och program för social hållbarhet.

Syfte och mål
Barnkonsekvensanalysen genomfördes i ett tidigt skede av framtagandet av Sysavs kretsloppsplan
och har fokuserat på planens övergripande mål men tar även avstamp i indikatorerna.
Syftet med barnkonsekvensanalysen är:
•
•
•

att visa hur kretsloppsplanens mål och indikatorer påverkar barn
att ge vägledning och inspiration i arbetet med framtagandet av kretsloppsplanen och de
lokala handlingsplanerna
att beskriva hur ett barnrättsperspektiv kan integreras i ägarkommunernas arbete med
genomförandet av kretsloppsplanen.

Målet med analysen är att på både kort och lång sikt förbättra barns och ungas levnadsvillkor.

Avgränsning
De perspektiv som presenteras i analysen är begränsade till sådana aspekter som
kretsloppsplanen/avfallsplanen och åtgärder kopplade till denna kan påverka och förändra.

Barnkonsekvensanalys – teoretisk bakgrund
Ramverk
FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, antogs av FN den 20 november 1989 och
ratificerades av Sverige ett år senare. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag.
Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer
med egna rättigheter och syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och
att få komma till tals. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som tillsammans utgör en helhet och

1

utgår från fyra grundläggande principer som ska vara styrande för tolkningen av konventionens
övriga artiklar:
•
•
•
•

Alla barn har samma rättigheter och lika värde (Artikel 2)
Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn (Artikel 3)
Barn har rätt till liv och utveckling (Artikel 6)
Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad (Artikel 12)

Barnkonsekvensanalys är ett verktyg för att omsätta Barnkonventionen i handling och synliggöra
barnets bästa genom att se över vilka konsekvenser planering, utformning eller förvaltning får för
barn. En barnkonsekvensanalys ska belysa både ett barnperspektiv och barnets perspektiv (se
definitioner nedan) för att garantera att ett barnrättsperspektiv beaktas.

Definitioner
•
•
•
•

Barn - FN:s konvention om barnets rättigheter definierar barn som varje människa under 18
år.
Barnperspektiv – barnet är objekt. En företrädare för barnet formulerar sitt perspektiv på
barnets bästa utifrån sin kompetens, erfarenhet och roll.
Barnets perspektiv – barnet är subjekt. Barnet uttrycker själv sin åsikt i en fråga.
Barnrättsperspektiv – Att säkerställa barnets rättigheter enligt barnkonventionen i åtgärder
eller beslut som rör barn

Metod för barnkonsekvensanalys
Denna barnkonsekvensanalys baseras på Boverkets verktyg för barnkonsekvensanalyser. Verktyget
utgår från följande frågor:
•
•
•
•
•
•
•

Vilka barn berörs av beslutet?
Vilka konsekvenser är mest relevanta att belysa?
Vilken kunskap om frågorna finns eller bör tas fram?
Vilken kunskap kommer från barnen och från företrädare för barnen?
Hur får barn och deras företrädare komma till tals? Hur bereder vi barn möjlighet att komma
med synpunkter utifrån sina förutsättningar?
Finns det särskilda problem eller intressekonflikter med att beakta barnets bästa i förslaget?
Motivera varför ett eventuellt annat intresse väger tyngre än barnets bästa.
Vilka konsekvenser fick beslutet/åtgärden?

Utöver barnkonventionens fyra grundprinciper (se ”Ramverk” ovan) anses följande artiklar ha bäring
på arbetet med att ta fram och implementera den nya kretsloppsplanen:
•
•
•

Artikel 13: Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med
respekt för andra personers rättigheter.
Artikel 23: Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt
hjälp att aktivt delta i samhället.
Artikel 31: Barn har rätt till lek, vila och fritid.

Frågeställningarna i Boverkets verktyg har en tydlig koppling till de sju viktigaste artiklarna i
barnkonventionen (artiklarna 2, 3, 6, 12, 13, 23 och 31), se Figur 1.
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Figur 1. Frågorna i Boverkets modell för barnkonsekvensanalys har tydlig koppling till de artiklar i barnkonventionen som
bedömts relevanta för avfallsplanen. Många av frågorna har bäring på flera artiklar. Genom att utgå från frågorna blir
barnkonventionens artiklar systematisk belysta i arbetet.

För att få barnets perspektiv på kretsloppsplanen/avfallsplanen har även ett fem workshops med
barn genomförts inom ramen för denna barnkonsekvensanalys.

Nulägesbeskrivning
Nuläge
Den 31 december 2018 bodde det 164 719 barn i Sysavs ägarkommuner. Av kommunernas totala
befolkning var en dryg femtedel barn (21,6 procent). Malmö är den kommun som har störst
befolkning och här bor mer än två femtedelar av barnen (43,9 procent). Lomma är den kommun där
störst andel av befolkningen är barn (26,6 procent) och Simrishamn den kommun där minst andel av
befolkningen är barn (16 procent).
Medianinkomsten i ägarkommunerna 2017 var 290 750 kr, vilket var i nivå med medianinkomsten i
Sverige (283 300 kr). Mest tjänar invånarna i Lomma och minst tjänar invånarna i Tomelilla.

Barn som berörs av kretsloppsplanen
De barn som främst berörs av planens mål är invånare under 18 år i ägarkommunerna Malmö,
Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla,
Trelleborg, Vellinge och Ystad. Även barn som besöker eller vistas tillfälligt i kommunerna påverkas
av målen. Indirekt har målen även inverkan på de barn som deltar i produktion av de material och
produkter som konsumeras i kommunerna.
Barn är inte en homogen grupp (Artikel 2, 23). De har olika förutsättningar utifrån exempelvis ålder,
kön, klass och funktionsvariation. Socioekonomiska skillnader påverkar våra konsumtionsmönster,
där fattiga använder mindre resurser än rika. I de berörda kommunerna är det 140 000 kr i skillnad
mellan kommunen med högst och lägst medianinkomst. Ökad återanvändning skulle kunna gynna
barn med sämre ekonomiska förutsättningar. Utbildningsnivåer skiljer sig åt både inom och mellan
kommunerna. Hur vi tar hand om vårt avfall bestäms exempelvis av vilken kunskap vi har om
avfallshantering och dess konsekvenser, en insikt som bekräftats genom de intervjuer som har
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genomförts med barn i samband med framtagande av denna barnkonsekvensanalys. Skillnader inom
och mellan kommunerna och barns olika förutsättningar gör att åtgärder i kommunernas lokala
handlingsplaner (vilka kommer att tas fram enskilt av varje kommun i syfte att nå de mål som satts
upp i kretsloppsplanen) kan behöva anpassas efter olika grupper.

Konsekvenserna för barn utifrån Lunds kommuns avfallsplan
Konsekvenser för barn utifrån planens mål
De konsekvenser som är mest relevanta att belysa i arbetet med Lunds kommuns avfallsplan är de
som har störst inverkan på barn. Barn påverkas exempelvis lättare än vuxna av skadliga ämnen
såsom gifter och bekämpningsmedel. Det är därför viktigt att barn får en giftfri uppväxt med
avseende på exempelvis mat, kläder, leksaker, interiörer och utemiljöer. Kunskapen om farliga
ämnen är mycket varierande beroende på utbildning och bakgrund. Det är därför viktigt att riktade
insatser görs mot de grupper som bedöms ha lägst kännedom. Nedan beskrivs kort konsekvenser
utifrån avfallsplanens fyra mål.

Mål 1: Minskning av avfall
Att minska inflödet av material till kretsloppet är grundläggande i den cirkulära ekonomin och
minskar risken för att jungfruliga resurser överutnyttjas. Att spara på jordens resurser innebär att
dessa finns kvar till kommande generationer – barnen. Barn påverkas exempelvis lättare än vuxna av
skadliga ämnen såsom gifter och bekämpningsmedel. Det är därför viktigt att barn får en giftfri
uppväxt med avseende på exempelvis mat, kläder, leksaker, interiörer och utemiljöer.
En del av de produkter och material vi använder har barn varit delaktiga i att producera. Genom att
välja giftfria och rättvisemärkta produkter minskar vi barns exponering för farliga ämnen, såväl i
Sverige som utomlands, och bidrar till bättre levnadsförhållanden i produktionsländerna. När inflödet
av skadliga produkter i kretsloppet minskar skapas bättre förutsättningar för återbruk.

Mål 2: Utsortering av avfall
Minskad mängd återvinningsbart avfall i restavfallet innebär att mer resurser tas hand om samt att
kretsloppet avgiftas och mindre skadliga ämnen frigörs vid förbränning men detta är effekter som är
mer långsiktiga. Barnen kommer dock påverkas på längre sikt genom att de växer upp i en värld med
större möjligheter att cirkulera material och med mindre gifter.
Det är möjligt att arbeta proaktivt med barnen för att lära in ett korrekt beteende. I skolor och
förskolor är det också viktigt att det finns tillgång till insamlingssystem för avfall som inkluderar de
olika återvinningsfraktionerna samt farligt avfall, inklusive elavfall och batterier, och att information
som ges till barn är anpassad till deras ålder och socioekonomiska faktorer.

Mål 3: Nedskräpning
Barn vistas generellt mycket i sin närmiljö. Bostaden och bostadsgården, lekplatser, parker och andra
fritidsmiljöer samt förskolor, förskolegårdar, skolor och skolgårdar är viktiga miljöer för barn.
Nedskräpning och trafik är exempel på faktorer som skapar otrygga miljöer. När barn kan röra sig
tryggt ökar deras rörelsefrihet och möjlighet att på egen hand utforska i sin närmiljö, vilket bidrar
positivt till den personliga utvecklingen och frigörelsen. Ur ett barnperspektiv bör extra fokus ligga på
hur åtgärder i barns närmiljöer påverkar och uppfattas av barn och involvera barn i papperskorgarnas
och återvinningsstationernas placering och utformning.
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Mål 4: Samverkan
Samverkan och utvecklingsprojekt som handlar om avfallsfrågor och nedskräpning kan användas för
att bidra till ökad sysselsättning och inkludering både för vuxna och för barn. Konsekvenserna av att
öka möjligheterna till, och normalisera, återbruk, lån eller samägande av produkter, innebär en ökad
jämlikhet mellan grupper av barn med olika socioekonomisk bakgrund. Ett exempel på detta är lån av
fritidsutrustning som möjliggör resurskrävande aktiviteter för barn med sämre ekonomiska
förutsättningar.

Konsekvenser för barn utifrån indikatorerna
I avfallsplanen finns ca 20 indikatorer. Eftersom planens syfte är att bidra till ett mer hållbart
samhälle och barn är en del av både nuvarande och framtida samhälle, kan samtliga indikatorer i
förlängningen anses ge konsekvenser för barn. De flesta indikatorer är dock av sådan karaktär att de
åtgärder som kan komma i fråga för att uppnå målvärdet inte bedöms ha någon direkt påverkan på
barn och är därför inte relevanta att belysa i en barnkonsekvensanalys. De indikatorer som kan
komma att kräva åtgärder som bedöms ha någon form av direkt påverkan på barn har analyserats
och en bedömning gjorts av konsekvenserna för barn av att arbeta för att målvärdena enligt dessa
indikatorer ska uppnås.
Indikatorerna är indelade i grupper baserat på vilken typ av konsekvens de bedöms kunna få för
barnen. Som utgångspunkt har de frågeställningar som beskrivs i Metod för barnkonsekvensanalys
ovan använts. Som ett komplement till konsekvensanalysen finns, där det är relevant, i tabellen även
reflektioner kring hur arbetet med att uppnå målvärdena enligt indikatorerna kan ske med ett
barnrättsperspektiv.
Konsekvenserna för barn av de indikatorer som beskrivs nedan handlar till stor del om att de får en
ökad kunskap om effekterna av ett visst beteende och att ett miljömässigt bättre beteende
normaliseras. Ingen av indikatorerna bedöms ha negativa konsekvenser för barn men vid
genomförande av åtgärder för att uppnå indikatorernas målvärden finns det vissa viktiga saker att
tänka på för att inte riskera att barn utsätts för onödiga risker, t.ex. att vid återbruk se till att
produkterna är giftfria. Några indikatorer påverkar barnen direkt, såsom minskat matsvinn i skolorna
eftersom detta innebär direkta insatser från barnen. Dock bedöms inte dessa konsekvenser vara
negativa. Generellt för frågor som gäller information om avfallshantering är det viktigt att barn från
olika socioekonomiska miljöer, ålder, kön och funktionsvariation får så likvärdig kunskap som möjligt
om avfallshanteringen och dess konsekvenser.

Indikator
Den totala mängden avfall
(ton/år).
Mängden hushållsavfall
(kg/invånare/år).

Konsekvenser
Konsekvenser: Barn är en viktig målgrupp för beteendeändrande insatser
eftersom de är konsumenter och även kommer vara det i vuxen ålder.
Konsekvensen för barnen av denna indikator är därmed att barnen blir
mer medvetna konsumenter.
Att tänka på: Det är viktigt att de beteendeändrande insatser som görs är
anpassade till deras ålder och socioekonomiska bakgrund.
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Mängden matsvinn hos
invånare (kg/invånare/år).
Mängden matsvinn i
kommunala verksamheter
(g/portion/år).
Antal återbruksmöjligheter i
kommunal regi för invånare.
Antal återbruksmöjligheter för
kommunala verksamheter.
Mängden grovavfall (som går till
återbruk).
Återanvändning av kommunens
resurser.

Konsekvenser: Detta innebär direkta insatser från barnen – det är barnen
som kommer behöva ändra sitt beteende, något som dock inte bedöms
innebära några negativa konsekvenser för barnen. Snarare skulle det
kunna leda till positiva spridningseffekter där beteendet sprider sig till
hemmiljön och får goda effekter även där.
Konsekvenser: Konsekvenserna för barn av att mer möbler återbrukas
inom de kommunala verksamheterna är dels att de i större utsträckning
kommer att omges av begagnade saker och dels att återbruk
normaliseras. För barn skulle detta kunna få till konsekvens att fler saker i
deras närmiljö är återbrukade och lagade. Det kan även innebära att barn
behöver anpassa ett resursförbrukande beteende, t.ex. användandet av
förbrukningsvaror eller matsvinn.
Att tänka på: Det är viktigt att se till att de cirkulerade produkterna är
lämpliga och uppfyller de krav på giftfrihet och säkerhet som ställs på
möbler och inredning som ska användas i skolor och förskolor. Att
återbruka produkter inom skola och förskola innebär även en möjlighet
att väva in information om produkters miljöpåverkan. Aktiviteter som är
riktade mot barn behöver anpassas till deras ålder och socioekonomiska
bakgrund.
Konsekvenser: Konsekvenserna av att öka möjligheterna till, och
normalisera, återbruk, lån eller samägande av produkter, innebär en
ökad jämlikhet mellan grupper av barn med olika socioekonomisk
bakgrund. Ett exempel på detta är lån av fritidsutrustning som möjliggör
resurskrävande aktiviteter för barn med sämre ekonomiska
förutsättningar.

Antal kommunala inköp och
upphandlingar som görs som
minskar mängden avfall.

Att tänka på: För att återbruka/dela/samäga inte ska fungera
stigmatiserande är det viktigt att fokus inte bara läggs på grupper med
sämre ekonomiska förutsättningar utan även för barn med goda
ekonomiska förutsättningar.
Konsekvenser: Barnen är ofta mottagare av kommunens upphandlingar
och påverkas därmed direkt av ändrade upphandlingar genom att de
produkter som kommer de tillgodo kan komma att ändras. Detta bedöms
dock inte innebära några negativa konsekvenser för barnen.

Andel återvinningsbart material
i restavfallet (%).
Utsorteringsgrad av matavfall
(%)
Renhet på matavfall (%)

Konsekvenser: Minskad mängd återvinningsbart avfall i restavfallet
innebär att mer resurser tas hand om samt att kretsloppet avgiftas och
mindre skadliga ämnen frigörs vid förbränning men detta är effekter som
är mer långsiktiga. Barnen kommer dock påverkas på längre sikt genom
att de växer upp i en värld med större möjligheter att cirkulera material
och med mindre gifter.

Mängd farligt avfall och
elektronik i restavfallet
(Kg/hushåll/år)

Att tänka på: Det är möjligt att arbeta proaktivt med barnen för att lära
in ett korrekt beteende. I skolor och förskolor är det också viktigt att det
finns tillgång till insamlingssystem för avfall som inkluderar de olika
återvinningsfraktionerna samt farligt avfall, inklusive elavfall och
batterier, och att information som ges till barn är anpassad till deras ålder
och socioekonomiska faktorer
Konsekvenser: Att det finns möjlighet att sortera på skolor och förskolor
är avgörande för att detta ska göras i skolan och förskolan. En
konsekvens för barn blir därmed en ökad möjlighet till inlärning av ett
korrekt beteende.

Antal verksamheter inom Lunds
kommun som har fullständig
eller verksamhetsanpassad
källsortering
Antal skräp/kvadratmeter
Antal aktiviteter

Konsekvenser: Nedskräpning är till stor del en trygghetsfråga.
Nedskräpade miljöer tenderar att skapa en känsla av otrygghet. Att
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nedskräpningen minskar är därmed trygghetsskapande, framförallt för
barn som i högre utsträckning rör sig ute.
Att tänka på: Att minska nedskräpning är till stor del en kunskaps- och
beteendefråga och allt arbete med att informera barn om detta bör ske
med hänsyn till barnens ålder. Avfallslösningar i staden måste vara
utformade på ett sätt som inte innebär risker för barn, men bör ändå var
tillgängliga för barn.

Antal utvecklingsprojekt med
flera samarbetsparter
Antal genomförda
avfallsprogramskick-offer

Konsekvenser: Samarbeten och utvecklingsprojekt bidrar till större
genomslagskraft av de åtgärder och aktiviteter som görs. Konsekvenserna
av att öka möjligheterna till, och normalisera, återbruk, lån eller
samägande av produkter, innebär en ökad jämlikhet mellan grupper av
barn med olika socioekonomisk bakgrund.

Att tänka på vid planens genomförande
När den färdiga planen ska implementeras i kommunen är det viktigt att barnrättsperspektivet
beaktas i de olika åtgärder som kommer att genomföras för att planens mål ska uppfyllas. De
åtgärder eller aktiviteter som tas fram, och som berör barnen, behöver därför anpassas till de olika
förutsättningar som barnen har med avseende på t.ex. socioekonomiska skillnader, utbildningsnivå,
funktionsvariation och ålder.
För att kunna ta hänsyn till barns speciella behov vid t.ex. upphandlingar, utformning av förskolor,
skolor, lekplatser och avfallslösningar, är det viktigt att den samlade kunskapen om produkters
innehåll och hur barn upplever och brukar sin närmiljö tillgängliggörs för de tjänstemän som jobbar
med dessa frågor. För att ha ett barnperspektiv i det fortsatta arbetet med att implementera
avfallsplanen blir det därför viktigt att identifiera hur barn använder sin närmiljö och hur krav i
upphandlingar kan utformas för att inte riskera att åtgärder med koppling till planens indikatorer
innebär risker för barnen.
Kunskap ger makt att påverka sitt liv och ökar möjligheterna att aktivt delta i samhällslivet. Det är
därför viktigt att kommunerna i arbetet med att implementera planen eftersträvar att ge barn med
olika förutsättningar lika möjlighet att få del av kunskap om såväl avfall som den demokratiska
processen med att ta fram en avfallsplan.

Resultat från Workshops med barn
Barn har genom denna barnkonsekvensanalys getts möjlighet att ge sitt perspektiv på
kretsloppsplanens övergripande mål. Fem workshops genomfördes med barn från tre kommuner och
material har samlats in från Kretseum och besöksverksamheten på SYSAV. I det vidare arbetet bör
kunskapen om barns olika förutsättningar fördjupas och beskrivas utifrån respektive kommuns lokala
förhållanden.

Resultat utifrån tre huvudfrågor
De frågor som ställts till barnen under workshoparna har genomgående tagit utgångspunkt i tre
huvudsakliga frågor:
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Vad gör ni för att minska, återanvända och ta hand om avfall?
Barnens svar på första frågan om att minska, återanvända och ta hand om avfall ger en bild av att
barnen har bra insyn i vad som görs i hemmen. De aspekter som oftast kommer upp är sopsortering,
att de tar med tygpåse till affären och att de ger bort eller köper saker i andrahand. Det finns tydliga
tecken på att barnen är färgade av vuxenvärlden kring vad som kan göras i frågan. Barnens egen
kreativitet saknas ofta i svaren och diskussionerna som uppkommer blir något begränsade.

Vad behöver vi vuxna som är ansvariga (dvs. politiker, de som arbetar med avfall, föräldrar,
lärare etc.) göra för att minska, återanvända och ta hand om avfall?
I den andra frågan kring vad vuxna har för ansvar samt kan göra hörs och syns mycket mer av
barnens kreativitet. Det finns också en mycket pragmatisk syn på avfallsproblemen. I dessa
diskussioner finns det tydliga tecken på att barn kan tänka mer fritt. Det framkommer att barn
många gånger känner sig förbisedda av vuxna och det är vanligt med motfrågor som ifrågasätter
varför vuxna skräpar ner och förstör miljön runt dem och varför de i många fall behöver städa efter
de vuxna. De lösningar som barnen föreslår är ofta mycket hårdare och mer pragmatiska än de som
framkommer i diskussioner vuxna emellan.

Är det något som ni tycker saknas eller som skulle kunna göras bättre? (hänvisar till målen som
ägarkommunerna idag arbetar med i avfallsplanen)
Den tredje frågan kring möjliga förbättringar av målen ställdes till barnen efter en presentation av
hur ägarkommunerna tänker kring målen i den nya ketsloppsplanen. Detta blir en väldigt abstrakt
nivå och de flesta av barnens svar liknar de som ges på fråga två. Flera barn frågar varför de vuxna
inte gör mer, speciellt eftersom alla vet att det är ett problem och vad som är problemet.

Resultat utifrån planens mål
Några exempel på svar från barnen utifrån de tre övergripande målen för Sysavs gemensamma
kretsloppsplan kring vad de gör idag samt har för förslag på vad som kan göras för att minska,
återanvända och ta hand om avfall (förslagen kan appliceras på de fyra målområdena i Lunds
kommuns avfallsplan):
Mål 1: Inflödet av material och produkter till kretsloppet har minskat år 2030
•
•
•
•
•

”Använder glas och metall i stället för plast”
”Cyklar i stället för att köra bil”
”Cykla och gå till jobb i stället för att ta bilen”
”Förbjuda plastpåsar, engångssaker och sugrör”
”Äta rester”

Mål 2: Resursanvändningen i kretsloppet har effektiviserats år 2030
•
•
•
•
•

”Jag säljer saker på loppis”
”Köpa tygpåsar”
”Jag och min lillasyster brukar pyssla med skräp”
”Inte använda mjuk plast, istället använda hård plast som kan tvättas och användas igen”
”Lämna tillbaka kläder man är klar med till butiken, så att de kan återanvändas eller
återvinnas”
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Mål 3: Spillet från kretsloppet har minskat år 2030
•

•
•
•
•

”Jag och min familj har en låda till gammal mat som blir till kompost som vi gödslar med”
”Jag kastar skräpet på marken för det finns råttor vid papperskorgarna”
”Fler soptunnor ute i staden eller byn”
”Sluta snusa och röka för ni kastar det alltid på marken och det är farligt”
”Inte slänga tops i toaletten”

Generella resultat
I dialogen med barn är följande förslag genomgående:
- att förbjuda exempelvis plastpåsar, engångssaker, bensin, rökning och snus
- att bara använda naturliga material
- att begränsa bilkörandet
- att införa skräpplockardagar för vuxna
Några exempel på hur barnen ser på det framtida avfallsarbetet:
•
•
•
•
•

”Berätta och förklara för de äldre och föräldrarna”
”Hoppas att det blir bättre”
”Skapa ett jobb där man plockar skräp, så får man lätt pengar”
”Fixa så det kommer mindre råttor”
”VA SYD och Sysav ska sätta upp affischer som visar hur det var förr i haven och marken, så man kan
jämföra nu och då”

Svaren som barnen skrivit ner ger en bild av deras syn på avfallshantering. Samtalen under
workshoparna blev mycket intressanta och visar tydligt att barn har många väl formulerade tankar
om hur avfall kan och bör hanteras i deras närområden. Generellt kan de frågor som barnen väljer att
fokusera på delas upp i sex övergripande kategorier:
-

Källsortering
Återbruk
Resursanvändning

- Transport
- Reglering
- Energi

Kunskapsinsamling och återkoppling
För att det ska vara meningsfullt för barn att delta i demokratiska processer, som exempelvis en
avfallsplaneprocess, är det viktigt att det finns ett tydligt syfte med deras deltagande samt att de får
återkoppling på hur deras reflektioner tas omhand i den vidare processen. De barn som deltagit i
denna barnkonsekvensanalys har fått information om kretsloppsplanens syfte och mål och om hur
den demokratiska processen med att ta fram planen ser ut. De har också fått en återkoppling med en
sammanställning av alla idéer och information om den fortsatta processen. Klasserna erbjöds även
ett studiebesök på Sysav under hösten 2019. I återkopplingen framgår att barnen genom att delta i
planens samråd i början av 2020 kan följa upp om det har tagits hänsyn till deras tankar och idéer.
Återkopplingen innehåller även praktisk information om samrådet.
I arbetet med att implementera kretsloppsplanen i respektive kommun är det viktigt att de tankar
och idéer från barn som samlats in genom workshops och besöksverksamheter får prägla
genomförandet av planen. Ett sätt att skapa möjligheter för barns deltagande i processen är att ta
fram en version av planen som är tillgänglig för barn. Även samrådsförfarandet bör utformas så att
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barn med olika förutsättningar kan delta. Anpassat material och upplägg för samrådet skulle öka
barns förståelse för sakfrågorna och möjlighet att delta i den demokratiska processen.

Intressekonflikter
Vid färdigställandet av denna barnkonsekvensanalys var kretsloppsplanen och kommunernas
handlingsplaner ännu ej färdigställda, vilket gör att det inte är möjligt att avgöra om det finns några
särskilda problem eller intressekonflikter med att beakta barns bästa i förslaget (artikel 2, 3, 23). I
den fortsatta processen med att ta fram handlingsplaner och implementera kretsloppsplanen är det
viktigt att kontinuerligt utvärdera hur barns bästa tillgodoses och motivera varför ett eventuellt
annat intresse väger tyngre. Om intressekonflikter uppstår och andra aspekter prioriteras över det
som bedöms som barns bästa bör det undersökas vilka kompensatoriska åtgärder som kan
genomföras för att resultatet ska bli så bra som möjligt ur ett barnperspektiv. Extra viktigt är att
eventuella intressekonflikter och åtgärder blir belysta i de skrivelser som utgör underlag för beslut så
att politiker och andra beslutsfattare kan fatta beslut utifrån ett barnperspektiv.

Slutsatser
Barnkonsekvensanalysen har gjorts på de föreslagna målen och indikatorerna för ny regional
kretsloppsplan, för kommunerna Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup,
Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad och har anpassats i Lunds kommuns
arbete med att ta fram en ny avfallsplan för Lunds kommun. Barnkonsekvensanalys är ett verktyg för
att omsätta Barnkonventionen i handling med syftet att såväl på kort som lång sikt förbättra barns
och ungas levnadsvillkor. Analysen har genomförts på planens övergripande mål och indikatorer med
syfte att skapa ett underlag som kan användas i arbetet med att ta fram lokala handlingsplaner och
implementera planen i respektive kommun. Syftet med analysen är att visa hur kretsloppsplanens
mål och indikatorer påverkar barn och hur ett barnrättsperspektiv kan integreras i tillämpningen av
planen för att i så hög grad som möjligt se till barnets bästa. Nedan summeras de övergripande
slutsatserna av genomförd analys samt förslag på fortsatt arbete.
•
•
•

•
•
•
•

Inga negativa konsekvenser för barn med avseende på planens mål och indikatorer har
identifierats.
Avfallsplanens mål har stor möjlighet att förbättra barns och ungas levnadsvillkor både på
kort och lång sikt.
För att det ska vara meningsfullt för barn att delta i demokratiska processer är det viktigt att
det finns ett tydligt syfte med deras deltagande samt att de får återkoppling på hur deras
reflektioner tas omhand i den vidare processen.
Kännedom om den demokratiska processen och om avfallshantering och kretsloppet skiljer
sig mycket mellan de barn som bidragit med sina idéer till den här analysen.
Barn har ofta en tydlig bild av problem i deras närmiljö och har en pragmatisk syn på
lösningar.
Barn känner sig många gånger ohörda och orättvist påverkade av vuxnas beteende.
Ett sätt att skapa möjligheter för barns deltagande i arbetet med att implementera
kretsloppsplanen i respektive kommun är att ta fram en version av planen som är tillgänglig
för barn. Även samrådsförfarandet skulle kunna utformas så att barn med olika
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•

•

förutsättningar kan delta. Anpassat material och upplägg för samrådet skulle öka barns
förståelse för sakfrågorna och möjlighet att delta i den demokratiska processen.
Barn är väldigt bra ambassadörer. Att ta fram material anpassat till barn för att lättare kunna
ta till sig kretsloppsplanen och delta i samråd, kan även öka andra gruppers förståelse och
deltagande. Barns tankar färgas till viss del av vuxna omkring dem, men med rätt frågor
frigörs kreativa tankar.
Barn är (och kommer i takt med att de blir äldre i allt större utsträckning bli) konsumenter.
Med insatser riktade mot barn finns potential att lägga grunden till en medveten
konsumtion, återanvändning och sortering.

Förslag på fortsatt arbete:
•
•
•

•
•

•
•

Barnrättsperspektivet behöver prägla den fortsatta processen med framtagande
handlingsplaner och genomförande av planen.
Arbetet behöver ta hänsyn till barns olika förutsättningar inom och mellan respektive
kommun.
Kretsloppsplanen bör prioritera de insatser som påverkar barn i störst utsträckning. Om
andra aspekter väger tyngre bör det motiveras varför och vilka kompensatoriska åtgärder
som kan genomföras för att säkerställa barnets bästa.
Det är viktigt att det tydligt framgår hur planen tagit hänsyn till de tankar och idéer som har
samlats in från barn.
I det underlag som presenteras för politiker och andra beslutsfattare bör det tydligt framgå
vilka avvägningar som har gjorts utifrån ett barnrättsperspektiv och vad som bedöms som
barnets bästa.
Kriterier bör tas fram som gör det möjligt att utvärdera planens insatser utifrån barnets
bästa.
Det bör genomföras en barnkonsekvensanalys av budgetar som tas fram kopplat till åtgärder
enligt kretsloppsplanen.
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Bilaga 4. Nedlagda deponier
1 Bakgrund
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om innehållet i en kommunal avfallsplan och Länsstyrelsens
sammanställning (NFS 2020:6) ska avfallsplanen innehålla uppgifter om nedlagda deponier, inklusive
en bedömning av risken för olägenheter för människors hälsa och miljön.
Enligt Naturvårdsverkets vägledningsrapport (6760) till föreskrifterna bör det för varje deponi anges
plats och namn. Vidare bör uppgifter anges om typ av avfall som deponerats, deponiklass,
deponerade mängder, deponins utbredning och för vilken tidsperiod som deponin var i drift,
förutsatt att dessa uppgifter finns tillgängliga.
Enligt 5 § avfallsförordningen (2020:614) avses med deponi en upplagsplats för avfall. De deponier
som redovisas i denna bilaga är upplagsplatser som inte längre tillförs avfall.

2 Inventering och riskklassning
Inga nya nedlagda deponier har tillkommit i denna avfallsplan jmf med tidigare. Klassificeringen är
också densamma och har gjorts enligt LeGrands system.

3 Resultat av inventering och riskklassning
Nedan redovisas grundläggande uppgifter om de nedlagda deponierna i Lunds kommun. I Lunds
kommun har totalt 31 stycken nedlagda deponier identifierats vid inventering av Länsstyrelsen från
2015. Av dessa 31 har sex stycken sådan riskklass att de har åtgärds och kontrollprogram.
Slutsumma
<-8
-7 till -4
-3 till +3
+4 till +7
>8

Föroreningsrisk
Ingen
Låg
Måttlig (har kontrollprogram)
Hög (har kontrollprogram)
Mycket hög (har kontrollprogram)

1

Toleransnivå
Acceptabel
Förmodligen acceptabel
Osäkert om acceptabel
Förmodligen oacceptabel
Oacceptabel

Veberödstippen

Risen Genarp

Östra Mölla, Dalby

Dalby

S:t Hans backar, Lund

Namn, ID
Rögle

Hushållsavfall, Industriavfall

Siporexavfall och
hushållsavfall
Hushållsavfall

Hushållsavfall

Veberöd 7:3

Toppeladugård 2:1

Dalby 7:2, 10:6

Hushållsavfall, schaktmassor, Norra Fäladen 4:1
byggavfall och aska

Typ/Avfallsslag
Hushålls-, industri &
trädgårdsavfall, schakt &
rivningsmassor

Önneslöv 38:4
Avtalet 11
Värpinge 17:26
Rivan 4
Nöbbelöv 6:1
Nöbbelöv 5:36
Mårtens Fälad 1:15
Norra Fäladen 4:1
Västra Odarslöv 4:1
Håstad 16:23, Håstadmölla 2:1
Sandby 25:41
Dalby 79:1
Lyngby 9:12
Genarp 34:1
Damastduken 10
Genarp 5:232
Björnstorp 1:1
Önneslöv 42:1
Hällestad 8:194
Dalby 34:8
Dalby S:8
Hällestad 8:144
Hällestad 10:60
Hällestad 35:2

Östra Odarslöv 16:5

Dalby 92:2

Fastighetsbeteckning
Rögle 3:53

Tipp Lund M118
Schaktmassor, Siporexavfall
Siporexavfall, bergkross,
sediment
Schaktmassor, rivningsavfall
Slam
Aska, slagg
Hushållsavfall
Schaktmassor, rivningsavfall
Hushållsavfall
Industriavfall
Hushållsavfall
Hushållsavfall
Hushållsavfal, industriavfall
Hushållsavfall
Hushållsavfall
Hushållsavfall
Hushållsavfall
Kolstybb, aska
Gårdstipp, rivningsavfall
Siporexavfall
Avbaningsmassor
Avbaningsmassor
Schaktmassor
Hushållsavfall
Hushållsavfall
Hushållsavfall
Tipp Lund M123
Tipp Lund Pilsåker
Värpinge slamlager
Tipp Lund Stg 59
Tipp Lund, Norra Nöbbelövs mosse
Tipp Lund M99
Tipp Lund Ormparken
Tipp Lund Fäladsgården
Tipp Lund M125
Tipp Håstad
Tipp Lund M117
Tipp Lund M120
Tipp Lund M110
Tipp Lund M114
Tipp Lund M112
Tipp Lund M113
Lund Björnstorps gårdstipp
Tipp Lund M133
Fd deponi för industriavfal
Tipp Lund M132
Tipp Lund M134
Tipp Lund M130
Tipp Lund M128
Tipp Lund M127

Genomförda åtgärder
Kontrollmätningar av yt- och
grundvatten pågår sedan 1998.
Återställs till friluftsområde beräknat
klart våren 2022.
Övertäckning med lermorän, delvis ett
system med avskärmande dräneringar.
Årliga kontrollmätningar.
Övertäckt med jord, vegetation. Årligt
kontrollprogram.
Övertäckning med lerhaltig jord. Årligt
kontrollprogram.
Väl övertäckt med lerhaltig jord och
gräsvegetation. Årligt kontrollprogram.
Bristfällig övertäckning, vegetation.
Årligt kontrollprogram.
Riskinventering 1993
Riskinventering 1993
Riskinventering 1993
Riskinventering 1993
Riskinventering 1993
Riskinventering 1993
Riskinventering 1993
Riskinventering 1993
Riskinventering 1994
Riskinventering 1993
Riskinventering 1993
Riskinventering 1993
Riskinventering 1993
Riskinventering 1993
Riskinventering 1993
Riskinventering 1993
Riskinventering 1993
Riskinventering 1993
Riskinventering 1993
Riskinventering 1993
Riskinventering 1993
Riskinventering 1993
Riskinventering 1993
Riskinventering 1993
Riskinventering 1993

19??-1975 Veberöds kommun

1946-1974 Genarps kommun

1950-1970 Siporex

1950-1976 Dalby Kommun

1948-1967 Lunds kommun

Drifttid
Verksamhetsutövare
1967-1990 Lunds kommun

LeGrands 19

LeGrands 2

LeGrands 9

LeGrands 15

LeGrands 10

Riskklass
LeGrands 14

LeGrands -12
LeGrands -12
LeGrands -12
LeGrands -3
LeGrands -6
LeGrands -8
LeGrands -15
LeGrands -16
LeGrands 3
LeGrands 3
LeGrands 11
LeGrands -8
LeGrands 1
LeGrands -11
LeGrands 4
LeGrands 0
LeGrands 6
LeGrands -4
LeGrands 4
LeGrands 2
LeGrands 4
LeGrands 7
LeGrands -9

LeGrands 0
LeGrands 6

Siporex, Sydsten
Lunds kommun
Lunds kommun
Lunds kommun
Torns, Lunds kommun
Byggentreprenadbolag
Lunds kommun
Tetra Pak
Lunds kommun
Torns kommun
Södra Sandby kommun
Dalby kommun
Dalby kommun
Genarps kommun
Genarps kommun
SJ
Björntorps gods
Siporex, Sydsten
Sydsten
Sydsten
Dalby kommun
Dalby kommun
Dalby kommun
Torna Hällestad kommun

1980-1993 Lunds kommun

1980-1993
1970-1993
1974- 20??
1926-1960
19??-1971
1960-1980
1930-1965
1940-1967
1955-1962
1950-1970
1960-1969
1940-1955
19??-1975
1940-1955
1940-1960
1893-1952
19??-1988
19??-1982
19??-1980
19??-1993
1960-1970
1960-1970
1940-1950
1950-1960
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1. Introduktion
Kretsloppsplanen 2016–2020 innefattar tre fokusområden. Till fokusområdena hör
sammanlagt åtta mätbara mål som är gemensamma för samtliga kommuner i
Sysavregionen. Härutöver har några av kommunerna egna mål inom vissa områden.
Målen är följande:
1. Hållbar konsumtion för minskade avfallsmängder
a) År 2020 har den totala mängden avfall minskat genom årlig minskning
med 2 % sedan 2013.
b) År 2020 är den totala mängden textilavfall i restavfallet halverad
jämfört med år 2015.
2. Hållbar sortering med ökad återvinning
a) År 2018 är 58 % av matavfallet utsorterat och behandlat biologiskt så att
växtnäring och energi tagits tillvara, år 2020 är nivån 63 %.

b) År 2020 är mängden förpackningar och tidningar i restavfallet halverad
för respektive material jämfört med år 2015.
c) År 2020 är nedskräpningen mindre än år 2016.
3. Hållbar hantering för en renare miljö
a) År 2020 är mängden farligt avfall i restavfallet noll.
b) År 2020 är avfallstransporterna fossilbränslefria.
c) År 2020 är våra intressenters förtroende för hela avfallskedjan större än år
2016.

I syfte att nå målen har kommunerna under planperioden genomfört olika åtgärder,
gemensamt eller var för sig. Nedan presenteras kortfattat genomförda åtgärder
med koppling till respektive mål.

2. Åtgärder
I kapitel 2.1 och 2.2 presenteras ett urval av Sysavregionens gemensamma åtgärder
och kommunspecifika åtgärder.

2.1 Gemensamma åtgärder
Nedan beskrivs genomförda åtgärder som genomförts av kommunerna gemensamt
och hur åtgärderna är kopplade till målen.
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Sysav

Åtgärder (tidpunkt)

Resultat

Koppling till
mål

Sammanställning och analys av tidigare åtgärder
farligt avfall. (2016–2017)

Rapport (2017)

3a

Förtroendeundersökning, genomförs vartannat
år. (2016–2020)

Ökat förtroende.

3c

Regional skräpmätning. (2016 och 2020)

En tydlig minskning sedan
2016.

2c

Onaturligt i naturen-kampanj för
uppmärksamma sortering och nedskräpning.
(2018)

Kampanjsida och stor
uppmärksamhet i sociala
medier.

2b, 2c, 3a

Plastpolisen och plastkastet- vilken typ av
kampanj ger bäst effekt? (2017)

Kampanjsida, presentation av
resultat av metodstudien.

2b

Arbetsgrupp fossilfria transporter. (2017)

Rapport.

3b

Retoy – leksaksbyte och avgiftning kretslopp.
(2017)

Bytesaktiviteter i 12
kommuner. Två inställda
bytesaktiviteter blev material
för egna leksaksbyten vilket
använts under kommande år.

1a

Resterkocken – minska matsvinnet. (2017–2020)

Lyckad kampanj som genom
åren sprider sig till kommuner
utanför Sysavregionen. Ökat
antal tävlingsdeltagare för
varje år

1a

Plockanalyser, årligen (2016–2020)

Samordnat genomförande i
regionen

1a, 1b, 2a,
2b, 3a

Kunskap i rätt förpackning KIRF – skapa ett
samverkans forum mellan aktörer i värdekedjan
för pappers- och plastförpackningar (2018)

Fyra träffar med
kunskapshöjande och
utbytesfokus. Önskan hos
deltagare om fortsättning och
projektutveckling vilket är
under planering

2b

Textilgruppen, utredning och
omvärldsbevakning (2016–2020)

Rapport (2018)

1b

Nikotinkaninen – nudging för att minska
nedskräpning på busshållplatser (2018)

56 % minskad nedskräpning
under mätperioden

2c
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Åtgärder (tidpunkt)

Resultat

Koppling till
mål

Utbildningsdag kring avfallsminimering (2018)

Ökad kunskap om
beteendeförändring,
drivkrafter och medborgarens
makt rörande konsumtion och
avfallsförebyggande

1a

Nej till onödig grej. Kampanj för att
uppmärksamma kopplingen konsumtion och
avfallsmängder samt vikten att minska avfallet
(2019)

Draghjälp av influensers och
positivt mottagande.
Webbsidan finalist för
Publisherpriset

1a

Kampanj för att uppmärksamma
nedskräpningen planeras för 2020

Fortsättning på Onaturligt i
naturen och Nikotinkaninen

2b, 2c

Kampanj för att uppmärksamma utsortering av
förpackningar planeras 2020

Fortsättning på
Plastpolisen/Plastkastet

2b

2.2 Kommunspecifika åtgärder
Nedan beskrivs genomförda åtgärder som har genomförts av respektive kommun
och hur åtgärderna är kopplade till målen.

Lund

Åtgärder (tidpunkt)

Resultat

Koppling
till mål

Försök med Bigbelly papperskorgar. (2018)

Gått från 336 st tömningar till 88 st.
Påslöst system sparar in 336påsar.
32kubik skräp har samlats in.

2c

HSR skräpplockardagar. (2017-2019)

3786 barn och 978 deltog för att plocka
skräp.

2c, 3c

Ökad mängd papperskorgar, askkoppar
längs Stadsbusslinje 4. (2017)

Synlig minskning av skräpet längs denna
linje.

2c

FixaTill 1 och 2 återbruksverkstäder.
(2016–2020)

Positiv opinionsbildare och förebild för
andra kommuner.

1a, 3c

Inköp av elfordon och el kran.
(AAvfa2016–2019)

Inga CO2 utsläpp och minskade
ljudstörningar i stadskärnan.

3b, 3c

Beteendepåverkan genom artiklar i hållbar
konsumtion, plast, hållbar livsstil och
återbruk. (2016–2020)

Positiv opinionsbildare och förebild. Stor
spridning i Sydsvenskan/Facebook och
framtidsstigen.se

1a, 2b,
3c
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Åtgärder (tidpunkt)

Resultat

Koppling
till mål

Fastighetsnära insamling av textilavfall i
samarbete med LKF och Humanbridge.
(2017–2020)

80 st hämtställen på LKF har under 2018
genererat 68ton utsorterad textil

1b

Måltidservice jobbar med matsvinn och
varje kök tar fram handlingsplan. Målet är
att komma ner till 10 % svinn 2019.

Under våren 2019 ligger siffrorna på 14
%

2a

Etablera en ÅVS i centrala lund. (2018)

Ökad sorteringsmöjlighet i centrala Lund

2b

Försök med ny fackindelning på
fyrfackskärl. (2016–2018)

Positiv respons både från kunder och
chaufförer

2b, 3c

Tillsatt avfallscoach som arbetat med
avfallsförebyggande åtgärder;
framtagande av delningsplattform för
ökat återbruk inom kommunen,
identifierat onödigt plastavfall och tagit
fram aktiviteter för att minska detta,
samordnat seminarium och workshop
för att förebygga bygg- och
rivningsavfall mm. (2020)

Större medvetenhet kring
avfallsförebyggande och återbruk.
Minskade avfallsmängder räknas bli
den långsiktiga effekten.

1a

3. Sammanfattning
Flera av Sysavregionens gemensamma åtgärder, som presenteras ovan i kapitel 2.1,
har fokus på att öka kunskap och medvetenhet hos invånare och anställda i
kommunerna. Åtgärderna var exempelvis att genomföra kampanjer,
utbildningsdagar och samverkans forum inom områden som matsvinn,
nedskräpning, utsortering av förpackningar samt minskade avfallsmängder. Alla
åtgärder var kopplade till något eller några av de gemensamma målen, se kapitel 1.
Många av åtgärderna, till exempel om att uppmärksamma utsortering av
förpackningar samt att skapa samverkan mellan aktörer avseende förpackningar, var
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kopplade till det gemensamma målet 2b om att halvera mängden förpackningar och
returpapper i restavfallet.
Andra gemensamma åtgärder för Sysavregionen var olika mätningar, exempelvis
plockanalyser och en förtroendeundersökning, samt utredningar och analyser som i
många fall resulterade i rapporter.
De kommunspecifika åtgärderna, som presenteras i kapitel 2.2, berörde flera olika
områden. Många åtgärder handlade om att öka kunskap och medvetenhet genom
kampanjer och utbildning. Härutöver har även genomförts många åtgärder för att
minska matsvinn, minska nedskräpning, förbättra möjligheten att sortera och slänga
avfall, utöka återbruk och att möjliggöra fossilfria transporter av avfall. Alla åtgärder
var kopplade till ett eller flera av de gemensamma målen. De kommunspecifika
åtgärderna har i stor utsträckning bedömts bidra till uppställda mål.

Måluppfyllelse:
1. Hållbar konsumtion för minskade avfallsmängder
c) År 2020 har den totala mängden avfall minskat genom årlig minskning
med 2 % sedan 2013.
2013 var siffran 63 689 ton och 2020 var siffran 58 875 ton. Vi ser en
tydlig minskning men når inte hela vägen till målet. Vi har minskat den
totala mängden avfall under perioden trots att vi blivit mer än 10 000
fler lundabor under samma tidsperiod.
d) År 2020 är den totala mängden textilavfall i restavfallet halverad
jämfört med år 2015.
2015 var siffran 3,4 % och vid mätningen 2020 2,7 % vilket är en liten
minskning. Tittar man under hela perioden så har värdet vid de flesta
tillfällen legat högre än målvärdet.

2. Hållbar sortering med ökad återvinning
d) År 2018 är 58 % av matavfallet utsorterat och behandlat biologiskt så
att växtnäring och energi tagits tillvara, år 2020 är nivån 63 %.
Vi har legat över vårt målvärde under perioden. I samband med
Covid-19 har förutsättningarna ändrats då många
skolkök/restauranger haft en minskad produktion vilket leder till en
lägre siffra för 2020. Under slutet av perioden ser vi en återhämtning
och därför säger vi att vi nått målet.
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e) År 2020 är mängden förpackningar och tidningar i restavfallet halverad
för respektive material jämfört med år 2015.
Mängden förpackningar och tidningar ligger i stort sätt på samma
nivå i mätningar under 2020 som när vi startade 2015.
f)

År 2020 är nedskräpningen mindre än år 2016.
Vid mätningar sommaren 2020 ser vi en minskning av nedskräpningen
på mellan 2-3 gånger från nollmätningen sommaren 2016.

3. Hållbar hantering för en renare miljö
d) År 2020 är mängden farligt avfall i restavfallet noll.
Vid tre plockanalyser på restavfall gjorda hösten 2020 finns det i snitt
0,11 % farligt avfall i restavfallet. Det är en låg siffra men inte noll.
e) År 2020 är avfallstransporterna fossilbränslefria.
Samtliga avfallstransporter som utförs är idag fossilbränslefria.
f)

År 2020 är våra intressenters förtroende för hela avfallskedjan större än år
2016.
Vid slutmätningen som gjordes under 2020 ligger förtroendet på en lite högre
nivå än vid nollmätningen 2016.
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Bilaga 6. Framtagningsprocessen
Initialt och under en lång period arbetade Lunds Renhållningsverk i ett nära samarbete med Sysav
(som varit samordnande för att ta fram en gemensam kretsloppsplan för sina medlemskommuner). I
slutet av denna gemensamma process beslutade politikerna i Renhållningsstyrelsen att lämna
arbetet för att bättre kunna förankra och fånga upp de lokala förutsättningarna som finns i Lunds
kommun.
Fortfarande finns många likheter och stora synergieffekter kan uppnås genom att arbeta tätt
tillsammans med Sysav och de kommuner som ingår i samarbetet.
Sysav har haft en styrgrupp med förankring i samtliga medlemskommuner, en projektledningsfunktion samt ett antal arbetsgrupper. Lunds kommun har varit representerade genom Lunds
renhållningsverk, kommunkontoret och miljöförvaltningen. Framtagandeprocessen har bestått av
fyra parallellt löpande processer som utförts av olika arbetsgrupper; kommunikation, mål,
föreskrifter och bilagor.
Arbetet med en ny avfallsplan för Lunds kommun omstartade med workshops för
Renhållningsstyrelsen under tidigt 2020. Utifrån framtagna viljeinriktningar ordnades
förvaltningsöverskridande träffar för att omsätta viljeinriktningarna i handling samtidigt som planen
anpassades efter det i kommunfullmäktige tagna dokumentet ”program för ledning och styrning”.

Genomfört samråd
Det är viktigt att kretsloppsplanens mål och åtgärder formuleras i samråd med berörda aktörer och
att önskemål och erfarenheter utifrån olika perspektiv fångas upp. En aktiv förankringsprocess ger
goda förutsättningar för acceptans av mål och åtgärder och att en medvetenhet kring
avfallsfrågornas komplexitet skapas.
Tidigt i arbetet med den gemensamma kretsloppsplanen skickades en enkät ut till tjänstepersoner,
politiker, näringslivsrepresentanter och intresseorganisationer i Sysavregionen, för att ta reda på
vilka områden som aktörerna ansåg att det är viktigt att kretsloppsplanen berör. Under framtagandet
av den gemensamma kretsloppsplanen förankrades arbetet fortlöpande med respektive kommuns
referensgrupp bestående av representanter från olika delar av organisationen.
Samråd hölls med politiker, tjänstepersoner, medborgare, intresseorganisationer samt barn och
unga. Samråden genomfördes regionalt bland annat i form av nio tematiska workshops med fokus på
följande teman: politik och styrmedel, nedskräpning, matsvinn, miljötillsyn och föreskrifter,
kommunikation, samhälls- och miljöstrategiskt arbete, upphandling, fastighet samt skola, vård och
omsorg. Samråd genomfördes även med olika kommunala råd, exempelvis äldreråd och
tillgänglighetsråd.
Synpunkter från medborgare samlades in genom frågor på sociala medier, till exempel vad som krävs
för att minska avfallsmängderna. Barn och unga har varit en viktig målgrupp under framtagandet av
kretsloppsplanen. Via studiebesök på Sysav från skolor i ägarkommunerna samlades barn och ungas
åsikter in genom frågor kring hur de tycker att vi tillsammans måste arbeta för att minska
avfallsmängderna, minska nedskräpningen och öka källsorteringen. Samma gjordes på Kretseum i
Malmö, ett kunskapscentrum för vatten och dess naturliga kretslopp, som barn och unga från hela
Sysavregionen men främst från Malmö stad och kranskommuner kan besöka. I samband med
framtagandet av en barnkonsekvensanalys genomfördes också workshops med skolklasser i Malmö,
Trelleborg och Skurup.
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Renhållningsstyrelsen inledde omtaget med avfallsplanen med att ha två workshops för att sätta
viljan och inriktningen för den uppdaterade avfallsplanen under januari 2020.
Renhållningsverket anordnade fyra workshops för förvaltningarna i Lunds kommun. Detta för att
ytterligare förankra avfallsplanen i kommunorganisationen. Vid dessa tillfällen deltog totalt ett
trettiotal tjänstepersoner från bland annat tekniska förvaltningen, miljökontoret,
stadsbyggnadskontoret, serviceförvaltningen, kommunkontoret, kultur och fritidsförvaltningen, vård
och omsorgsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, barn och skolförvaltningen samt kommunala
bolag som LKF, LKP och Visit Lund.
Ytterligare interna samtal har hållits med tjänstepersoner på kommunkontoret och löpande
avstämningar har gjorts med kommunala tjänstepersoner med nyckelkompetens.
Renhållningsordningen har ställts ut under perioden 13/12 2021 till 11/1 2022 på anvisade platser,
enligt kungörelse i lokal press, för att samla in synpunkter från allmänheten. Den har även skickats
på remiss till kommunens förvaltningar, nämnder, bolag och berörda intressenter enligt följande
sändlista.
Samtliga nämnder Lunds kommun
Kommunala funktionshinderrådet, integrationsrådet, pensionärsrådet, studentrådet
LKF
LKP
Sysav
VA‐Syd
Kraftringen
Länsstyrelsen i Skåne
Lunds universitet
HSB Skåne
Riksbyggen
AF Bostäder
Wihlborgs
Hemsö
Björnstorps och Svenstorps gods förvaltning
Stena Fastigheter Malmö AB
Castellum
Akademiska Hus Syd
Paulssons Centrumfastigheter i Lund AB
Kommunal Skåne
Universitetssjukhuset i Lund
HSO i Lund
LRF
Region Skåne
Handelsföreningen Lund
PRO
Bredablick Gruppen
Fimpfritt Lund
Hyresgästföreningen Region Södra Skåne

Efter utställning och remissutskick har inkomna synpunkter sammanställs i samrådsredogörelsen.
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Efter första utställningen beslöt Kommunstyrelsen att endast renhållningsföreskrifterna skulle ställas
ut på samråd en gång till under sommaren 2022 för att få med ny lagstiftning som tillkommit.
Samrådet skickas till samma intressenter som tidigare förutom kommunens nämnder. Remissen har
skickats till miljönämnden.
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Bilaga 7.
Delmål i program för ekologisk hållbar
utveckling och i program för social hållbar
utveckling som ska uppnås genom
avfallsplanen
Program för ekologisk hållbar utveckling
1.7 Avfall
I Lunds kommun ska mängden verksamhetsavfall och hushållsavfall minska markant. Mängden
hushållsavfall ska jämfört med år 2013 minska med minst 35 procent per invånare.

1.2 Upphandling
Alla upphandlingar, som kommunkoncernen utför, av varor och tjänster ska ställa relevanta
hållbarhetskrav. Andelen upphandlingar som sätter höga miljömässiga krav ska kontinuerligt öka.
Höga upphandlingskrav innebär krav enligt upphandlingsmyndighetens avancerade- och
spjutspetsnivå eller likvärdiga. Innovationsupphandling innebär att innovation efterfrågas eller att
nya lösningar tillåts.

1.4 Livsmedel och matsvinn
I Lunds kommunkoncern ska samtliga livsmedel ha minsta möjliga negativa klimat- och
miljöpåverkan. Mängden matsvinn ska årligen minska. Den nationella livsmedelsstrategin ska vara
ledande.

1.6 Näringsliv och affärsmodeller
Lunds kommunkoncern ska möjliggöra och förenkla etablering av affärsmodeller, varor och tjänster
som är cirkulära samt miljö- och klimatsmarta.

1.8 Kunskap om hållbarhet
Lunds kommun ska arbeta utåtriktat för att främja hållbart lärande. Kunskap om hållbarhet ska
spridas och vara lättillgänglig.

2.1 Kommunens verksamheter
Förekomsten av miljö- och hälsofarliga ämnen i alla verksamheter i kommunkoncernens ska
minimeras.

2.2 Bygg och anläggning
Utsläpp och användning av miljö- och hälsofarliga ämnen, inklusive plastpartiklar, ska minimeras från
byggnader, vägar och anläggningar i Lunds kommun.
Utsläpp innefattar både emission och urlakning av miljö- och hälsofarliga ämnen. Plastpartiklar innefattar alla typer av plastartiklar från
nano- till makroplast.
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4.1 Byggande och förvaltning
Lunds kommun har år 2030 etablerat sig som en föregångare inom cirkulärt och klimatneutralt
byggande och anläggningsarbete. Utsläppen från byggsektorn ska halveras till 2025 och vara
nettonoll 2030.
Definitionen av nettonoll utgår från LFM30. Det innebär att utsläppen under hela livscykeln först ska minimeras, därefter kan negativa
utsläpp tillämpas, även utanför kommungränsen. I sista hand kan kompensation genom undvikande av utsläpp användas.

Program för social hållbar utveckling
Demokrati
1.2 Lunds kommun ska säkerställa att det finns tillgänglig och begriplig information på Lunds
kommuns webbplatser, intranät och dokument för att de som bor och verkar i Lund ska förstå sina
rättigheter, samt ges möjlighet att delta i och förstå beslut som berör den egna livssituationen.

Boende och närmiljö
5.1 Lunds kommun ska i stadsutvecklingen skapa jämlik och jämställd tillgång till kollektivtrafik,
aktiva transporter och service.
5.6 I Lunds kommun ska inte kommuninvånarna utsättas för hälsoskadliga ämnen, luftpartiklar, buller
eller strålning.
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