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Lunds kommuns renhållningsordning 2022–2026,
remissutskick
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

godkänna av kommunkontoret reviderat förslag till
renhållningsordning, samt

att

förslaget till renhållningsordning ställs ut för granskning under
perioden 2021-12-13 till 2022-01-11 och remitteras till
samtliga nämnder och övriga berörda intressenter enligt
särskilt upprättad sändlista, detta med svarstid senast
2022-01-11.

Sammanfattning
Renhållningsstyrelsen har i nära samarbete med andra kommuner i
SYSAV-regionen tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning och
översänt denna till kommunstyrelsen för vidare beredning inför
beslut i kommunfullmäktige. Renhållningsordningen omfattar
avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering, med tillhörande
bilagor.
Kommunstyrelsen föreslås godkänna kommunkontorets reviderade
förslag till renhållningsordning och remittera detsamma enligt
särskilt upprättad sändlista.

Underlag för beslutet




Postadress

Box 41
221 00 Lund

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-08 Lunds
kommuns renhållningsordning 2022–2026, remissutskick
Kommunkontorets reviderade förslag till avfallsplan, med
bilagor (1–7), samt tillhörande föreskrifter
Protokollsutdrag renhållningsstyrelsen 2021-05-25 § 47
Lunds kommuns renhållningsordning 2021–2024, inkl.
reservation (MP)

Besöksadress

Bruksgatan 22

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se
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Renhållningsstyrelsens förslag till avfallsplan, med bilagor
(1–6), samt tillhörande föreskrifter
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse 2021-05-20 Lunds
kommuns renhållningsordning 2021–2024
Sändlista

Ärendet
Bakgrund
För varje kommun ska det enligt miljöbalken finnas en
renhållningsordning bestående av en avfallsplan och föreskrifter för
avfallshantering. Renhållningsordningen ska antas av
kommunfullmäktige och det finns i miljöbalken krav på samråd och
utställning av renhållningsordningen innan den antas.
Nu gällande renhållningsordning antogs av kommunfullmäktige den
15 juni 2016.

Föredragning
Renhållningsstyrelsen har arbetat fram förslag till ny
renhållningsordning och beslutade den 25 maj 2021, § 47, att
godkänna förslaget samt att översända ärendet till kommunstyrelsen
för vidare beredning inför beslut i kommunfullmäktige.
Framtagandet av renhållningsordningen har skett med bred
förankring hos tjänstemän och politiker inom Lunds kommun och i
samarbete med SYSAV och kommunerna i SYSAV-regionen.
Förslaget till renhållningsordning omfattar avfallsplan, med
tillhörande sex bilagor, samt föreskrifter för avfallshantering.
Avfallsplanen innehåller uppgifter om avfall inom kommunen och
vilka åtgärder som behövs för att minska avfallets mängd och
farlighet.
Renhållningsföreskrifterna är kommunens verktyg för att styra
utformningen av avfallshanteringen i kommunen och beskriver hur
de som bor i, verkar i eller besöker Lund ska hantera avfall och
renhållning liksom ansvaret för olika aktörer.
Kommunkontoret har inga synpunkter vad gäller förslaget till
föreskrifter, men föreslår revideringar i förslaget till avfallsplan med
hänvisning till följande: I juni 2021 antog fullmäktige ett nytt
program för ekologisk hållbar utveckling – LundaEko.
Kommunkontoret har därför efter beslutet i renhållningsstyrelsen
gjort anpassningar i delar av avfallsplanen för att bättre
överensstämma med det av fullmäktige beslutade programmet och
dess delmål. Kommunkontoret har särskilt granskat avfallsplanen
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utifrån det av kommunfullmäktige den 30 januari 2020 beslutade
Program för styrning. Anpassningarna har framför allt gjorts för att
förtydliga Lunds kommuns styrkedja. Kopplingarna till, inte bara
hållbarhetspolicyn, utan även programmen inom
hållbarhetsområdet och dessas delmål har tydliggjorts. En ny bilaga
7. Relaterade delmål i hållbarhetsprogrammen, har därmed lagts till
förslaget.
Kommunkontorets förslag till ny renhållningsordning i föreliggande
ärende omfattar således reviderad avfallsplan, bilagor 1–6 enligt
förslag från renhållningsstyrelsen, tillkommen bilaga 7, samt
föreskrifter enligt förslag från renhållningsstyrelsen.
Innan renhållningsordningen antas ska den ställas ut för granskning
under minst fyra veckor. Därutöver ska samråd ske med
fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt
intresse av renhållningsordningen.
Kommunkontoret föreslår mot denna bakgrund att
kommunstyrelsen godkänner det reviderade förslaget till
renhållningsordning, att förslaget ställs ut för granskning samt
remitteras till samtliga nämnder och andra berörda intressenter för
synpunkter.

Beredning
Renhållningsstyrelsen har upprättat förslag till ny
renhållningsordning och översänt ärendet till kommunstyrelsen för
vidare beredning inför beslut i kommunfullmäktige.
Kommunkontoret har berett ärendet inför beslut i
kommunstyrelsen.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys är genomförd och återfinns i bilaga 3 till
avfallsplanen. Den visar att inga negativa konsekvenser för barn med
avseende på planens mål och indikatorer har identifierats. Vidare
konstateras att avfallsplanens mål har stora möjligheter att förbättra
barns och ungas levnadsvillkor både på kort och lång sikt.

Ekonomiska konsekvenser
Förslagets ekonomiska konsekvenser hanteras i EVP-processen då
nämndernas åtgärder hanteras i denna.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Vesna Casitovski
Kanslichef
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Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd
Mottagare enligt särskilt upprättad sändlista
Renhållningsverket
För kännedom:
Kommunkontoret, ledningsstöd

