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Handläggare

Föreskrifter för avfallshantering i Lunds kommun (del
av Renhållningsordningen) – beslut om förnyad
utställning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

godkänna reviderat förslag till föreskrifter för avfallshantering,
samt

att

förslaget till föreskrifter ställs ut för granskning under
perioden 2022-07-04 till 2022-07-31 samt remitteras till
miljönämnden, i dess roll som tillsynsmyndighet, och övriga
berörda intressenter enligt särskilt upprättad sändlista, detta
med svarstid senast 2022-07-31.

Sammanfattning
Förslag till renhållningsordning har efter beslut i kommunstyrelsen
varit utställd för granskning och remitterats till nämnder och övriga
berörda intressenter för synpunkter. Renhållningsordningen
omfattar avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering.
I samband med utställnings- och samrådsförfarandet har det
framkommit att föreskrifterna för avfallshantering behöver
kompletteras i betydande avseenden.
Kommunstyrelsen föreslås godkänna reviderat förslag till
föreskrifter för avfallshantering, ställa ut detta för granskning samt
remittera detsamma till miljönämnden, i dess roll som
tillsynsmyndighet, samt övriga berörda intressenter enligt särskilt
upprättad sändlista.
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Reviderat förslag till föreskrifter för avfallshantering (med
gulmarkerade förändringar)
Reviderat förslag till föreskrifter för avfallshantering
(granskningsförslag)
Sändlista
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-12-01 § 392 Lunds
kommuns renhållningsordning 2021–2024, remissutskick

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. Innan
antagande 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. Nu gällande renhållningsordning antogs av
kommunfullmäktige den 15 juni 2016.
Efter att i nära samarbete med andra kommuner i SYSAV-regionen
ha arbetat fram förslag till ny renhållningsordning, beslutade
renhållningsstyrelsen i maj 2021 att godkänna förslaget samt att
översända ärendet till kommunstyrelsen för vidare beredning inför
beslut i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutade i december 2021, efter vissa
revideringar i avfallsplanen, att godkänna förslaget till
renhållningsordning, att förslaget skulle ställas ut för granskning
samt att det skulle remitteras till berörda intressenter för
synpunkter enligt särskilt upprättad sändlista.

Föredragning
I samband med utställnings- och samrådsförfarandet har det
framkommit att föreskrifterna för avfallshantering behöver
kompletteras i betydande avseenden. Framför allt finns det nu behov
av att uppdatera föreskrifterna på grund av ny lagstiftning gällande
ökat kommunalt ansvar för byggavfall som träder i kraft vid
årsskiftet. Det har också uppdagats att innehållet i föreskrifterna
behöver förtydligas, förklaras och kompletteras genom tillägg av
bilagor till föreskrifterna. Därutöver har vid samrådet framkommit
att det finns behov av vissa smärre justeringar av främst redaktionell
typ.
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Utifrån detta har ett nytt reviderat förslag till föreskrifter tagits fram.
Förslaget med revideringar framgår av bilaga till tjänsteskrivelsen.
Med hänsyn till revideringarnas art gör kommunkontoret
bedömningen att den del av renhållningsordningen som avser
föreskrifter för avfallshantering bör bli föremål för ny utställning för
granskning och förnyat samråd.
Mot denna bakgrund föreslår kommunkontoret att
kommunstyrelsen godkänner det reviderade förslaget till
föreskrifter för avfallshantering, att förslaget ställs ut för granskning
samt remitteras till miljönämnden och andra berörda intressenter
enligt sändlista för synpunkter.

Beredning
Ärendet har i denna del har beretts av renhållningsverket och
kommunkontoret inför beslut i kommunstyrelsen

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys är genomförd och återfinns i den del av
ärendet som berör avfallsplanen. Den redovisas i samband med
beredningen av ärendet i dess helhet inför beslut i fullmäktige.

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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Mottagare enligt särskilt upprättad sändlista
Miljönämnden
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