Lunds Renhållningsverk

Tjänsteskrivelse
2021-05-20

1 (3)
Diarienummer

RH 2020/0100
Mikael Rönnmar

Lunds Kommuns renhållningsordning 2021-2024
Förslag till beslut
Renhållningsstyrelsen beslutar
att
att

godkänna förslag till renhållningsordning samt bilagor
översända ärendet till kommunstyrelsen för vidare beredning
inför beslut i kommunfullmäktige

Sammanfattning
Kommunen har ansvar för att upprätta en renhållningsordning
bestående av en avfallsplan och föreskrifter. Avfallsplan är ett av de
viktigaste instrumenten som en kommun har för att utveckla
avfallshanteringen. I avfallsplanen fastställs mål och åtgärder för hur
vi ska minska avfallets miljöpåverkan.
Förslaget till avfallsplan innehåller fyra mål med tillhörande
indikatorer. Dessa är: avfallsmängderna ska minska, utsorteringen
ska öka, nedskräpningen ska minska och samverkan ska öka.
En bred förankring av tjänstemän och politiker från Lunds kommun
samt tjänstemän från kommuner i SYSAV-regionen har varit
delaktiga i framtagandet av den nya renhållningsordningen.
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Ärendet
Bakgrund
Sedan 1991 är det lagstadgat att alla kommuner ska ha en avfallsplan
som omfattar samtliga avfallsslag. Den ska beskriva vilka åtgärder
som behövs för att hantera avfall och renhållning på ett miljö- och
resursmässigt lämpligt sätt. Kravet finns idag i miljöbalken 15 kap 41
§. Miljöbalken innehåller också krav på hur renhållningsordningen
och avfallsplanen ska tas fram. Det gäller exempelvis kraven om
samråd och utställning och att beslut om renhållningsordning och
avfallsplan ska fattas av kommunfullmäktige.

Föredragning
Renhållningsordningen innehåller två delar, avfallsplanen (med
bilagor) och renhållningsföreskrifterna. Avfallsplanen föreslås gälla
under perioden 2021 – 2024.
Avfallsplanen innehåller fyra mål. Dessa är:
1.
2.
3.
4.

Avfallsmängderna ska minska
Utsorteringen ska öka
Nedskräpningen ska minska
Samverkan ska öka

För respektive mål finns indikatorer som ska leda avfallsarbetet
framåt med målvärden och mätmetod. Avfallsplanen beskriver även
hur målen sitter ihop med Agenda 2030 samt andra styrande
dokument. Den innehåller också en nulägesbild av aktuellt läge i
kommunen idag.
Avfallsplanen har sex stycken bilagor. De är:







Bilaga 1. Nulägesbeskrivning
Bilagan beskriver hur avfalls- och renhållningsverksamheten
fungerar i Lunds kommun.
Bilaga 2. Miljökonsekvensbeskrivning
Bilagan innehåller resultatet av den miljökonsekvensanalys
som har genomförts.
Bilaga 3. Barnkonsekvensanalys
Bilagan innehåller resultatet av den barnkonsekvensanalys
som har genomförts.
Bilaga 4. Uppföljning av gamla avfallsplanen
Bilagan innehåller en uppföljning av de mål och åtgärder som
fastställdes i Lunds avfallsplan 2016-2020.
Bilaga 5. Projektorganisation och samråd
Bilagan beskriver hur arbetet med framtagandet skett.
Bilaga 6. Nedlagda deponier
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Bilagan innehåller resultatet av en inventering och
riskklassning av samtliga nedlagda deponier i Lund.

Renhållningsföreskrifterna är det dokument som beskriver hur de
som bor, verkar eller besöker Lund ska hantera avfall och
renhållning. Den beskriver även ansvaret för olika aktörer.

Beredning
Arbetet med framtagande av avfallsplanen har skett med
utgångspunkt i NFS 2020:6 Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS
2020:6) och vägledning om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall. Renhållningsstyrelsen har
genomfört två workshops för att skapa grunden för planen.
Renhållningsstyrelsen har sedan fortlöpande informerats om arbetet
med avfallsplanen och föreskrifterna.
Tjänstemän från samtliga nämnder och helägda kommunala bolag
har arbetat i digitala workshops för att utveckla underlaget utifrån
respektive nämnds/styrelses ansvarsområde. Totalt 30 tjänstemän
har deltagit i framtagandet av förslag till avfallsplan.
Bilagorna är framtagna i samarbete med SYSAV och samtliga
kommuner i regionen och därefter anpassade efter Lunds kommuns
förutsättningar.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys är genomförd och återfinns som
Avfallsplanens bilaga 3. Den visar att inga negativa konsekvenser för
barn med avseende på planens mål och indikatorer har identifierats.
Vidare konstateras att Avfallsplanens mål har stor möjlighet 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 processen.
Therese Fällman
Renhållningsdirektör

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen

