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§ 224 Lunds kommuns renhållningsordning 2022–
2026 – beslut om antagande
Dnr KS 2021/0555

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att

anta upprättat förslag till Renhållningsordning för Lunds
kommun 2022–2026, samt

att

renhållningsordningen ska träda i kraft från och med den 1
oktober 2022.

Protokollsanteckningar
Karin Svensson Smith (MP) får till protokollet anteckna:
Miljöpartiet återkommer till kommunstyrelsen med slutligt
ställningstagande.
Anders Almgren (S) får till protokollet anteckna:
Socialdemokraterna återkommer till kommunstyrelsen med slutligt
ställningstagande.
Philip Sandberg (L) får till protokollet anteckna:
Liberalerna återkommer till kommunstyrelsen med slutligt
ställningstagande.

Sammanfattning
Det kommunala avfallsansvaret regleras huvudsakligen i miljöbalken
(SFS 1998:808). I miljöbalken framgår att samtliga kommuner, som
ett led i detta ansvar, har att upprätta en renhållningsordning.
Renhållningsordningen består av avfallsplan och tillhörande
föreskrifter för avfallshantering. Avfallsplanen ska innehålla
uppgifter om avfall inom kommunen liksom uppgifter om de
åtgärder kommunen ämnar vidta för att minska avfallets mängd och
farlighet. I avfallsföreskrifterna ska det framgå hur kommunen
fullgör sina skyldigheter på avfallsområdet och vilka
fastighetsinnehavare som omfattas.
Nuvarande renhållningsordning antogs av kommunfullmäktige den
15 juli 2016, § 140. Renhållningsstyrelsen har i nära samarbete med
tjänstepersoner på flera förvaltningar inom kommunen och andra
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kommuner i SYSAV-regionen tagit fram ett förslag till ny
renhållningsordning, och översänt denna till kommunstyrelsen för
vidare beredning inför beslut om antagande i kommunfullmäktige.

Underlag för beslut
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Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-08-18 Lunds
kommuns renhållningsordning 2022–2026 – beslut om
antagande
Förslag till ny renhållningsordning för Lunds kommun (för
antagande), bestående av följande handlingar:
Avfallsplan, med tillhörande bilagor
1. Nulägesbeskrivning
2. Miljöbeskrivning
3. Barnkonsekvensanalys
4. Nedlagda deponier
5. Uppföljning av avfalls- och kretsloppsplan 2016–2020
6. Framtagningsprocessen
7. Delmål i program för ekologisk hållbar utveckling och i
program för social hållbar utveckling som ska uppnås genom
avfallsplanen
Föreskrifter för avfallshantering, med tillhörande bilagor
1. Definitioner
2. Hämtningsintervall
3. Bestämmelser om sortering, emballering och överlämning
Samrådsredogörelse
Sammanställning av inkomna yttranden under genomförda
utställningar och samråd
Avfallsplan med tillhörande bilagor (1–7), med markerade
ändringar efter samrådsremiss
Föreskrifter för avfallshantering, med markerade ändringar
efter bägge samrådsremisserna
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-06-22 § 249
Föreskrifter för avfallshantering i Lunds kommun (del av
renhållningsordningen) – beslut om förnyad utställning
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-0620 § 77 Föreskrifter för avfallshantering i Lunds kommun (del
av renhållningsordningen) – beslut om förnyad utställning
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-06-13 Föreskrifter
för avfallshantering i Lunds kommun (del av
renhållningsordningen) – beslut om förnyad utställning
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-12-01 § 392 Lunds
kommuns renhållningsordning 2021–2024, remissutskick
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Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-1122 § 304 Lunds kommuns renhållningsordning 2021–2024,
remissutskick
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-08 Lunds
kommuns renhållningsordning 2022–2026, remissutskick
Protokollsutdrag renhållningsstyrelsen 2021-05-25 § 47
Lunds kommuns renhållningsordning 2021–2024, inklusive
tillhörande protokollsbilaga (skriftlig reservation från MP)
Renhållningsverkets tjänsteskrivelse 2021-05-20 Lunds
kommuns renhållningsordning 2021–2024
Renhållningsverkets ursprungliga förslag till
renhållningsordning för Lunds kommun 2021–2024, med
tillhörande bilagor (1–6)

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Samtliga kommunens nämnder och styrelser
Samtliga kommunens hel- och majoritetsägda bolag
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KS 2021/0794

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

2022-08-22 klockan 13.00–15.16, ajournering klockan 13.5814.10, Sessionssalen, Stadshuset
Cherry Batrapo (FI), adjungerad
Victoria Tiblom (SD), adjungerad
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Jan Annerstedt (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)

Inga-Kerstin Eriksson (C)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Jesper Sahlén (V)

Övriga

Christoffer Nilsson, kommundirektör
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M), § 191– (del av)
210, deltar digitalt
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare
Fredrik Sjögren, politisk sekreterare (L), deltar digitalt
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, deltar digitalt
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, deltar digitalt
Magdalena Titze, tf utredningschef, deltar digitalt
Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C), deltar digitalt
Oscar Arnell, chefsjurist, § 208–209, deltar digitalt
Therese Fällman, hållbarhetschef, deltar digitalt
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar digitalt
Zenita Andersson, politisk sekreterare (FNL), deltar digitalt

Justerare

Anders Almgren (S)

Paragrafer

§ 191–224

Tid och plats för justering

Digital justering tisdagen den 23 augusti 2022 klockan 11.00
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Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Anders Almgren (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
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Paragrafer

§ 191–224

Datum då anslaget sätts upp

2022-08-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Ehrenberg
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