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Yttrande
Datum
2022-01-11

Diarienummer
48599-2021

Lunds kommun
kommunkontoret@lund.se

Begäran om yttrande över renhållningsordning 2022-2026
för Lunds kommuner
Er beteckning: KS 2021/0555

Sammanfattning
Länsstyrelsen har tagit del av remissen avseende Lunds kommuns
renhållningsförordning 2022-2026 och avser enbart yttra sig generellt
över vissa delar där det framkommer oklarheter i sak eller där det
behövs förtydligande. Någon heltäckande granskning på detaljnivå har
inte genomförts även ifall vissa detaljer har noterats.
I arbetet med att granska underlagen har en checklista framtagen för
avfallsplaner använts. Denna checklista återfinns som bilaga Checklista
Lund 2022-2030.
Länsstyrelsen ser inte att den nu förslagna renhållningsförordningen
tillika avfallsplanen lever upp till dagens lagstiftning och därmed borde
omarbetas för att klara dagens krav.

Allmänna synpunkter
Generellt saknas kopplingen i avfallsplanen och underliggande
dokument till nu aktuell lagstiftning. Hänvisning borde ske till
exempelvis Avfallsförordning 2020:614, NFS 2020:6 och även fånga
aktuella förändringar i miljöbalken. Med hänvisning innebär även att
planerna uppdateras till att rymma även de lagkrav som respektive lag
ställer.
Planen bör även täcka de delar av 10 kap. PBL, som avser avfall eller
återanvändning av byggprodukter som sker i hela kommunen och inte
enbart de som uppkommer i sin egen verksamhet.
Länsstyrelsen ser även att farligt avfall borde hanteras i en avfallsplan.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av chef miljötillsynsenheten Rima Dauod med
miljöhandläggare Henrik Larsson som föredragande.

Postadress: 205 15 Malmö

Telefon: 010-224 10 00

E-post: skane@lansstyrelsen.se

Webb: lansstyrelsen.se/skane

Länsstyrelsen
Skåne

Yttrande
2022-01-11

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför
namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

2 (2)
48599-2021

BEDÖMNING AV AVFALLSPLANER
BEDÖMNING AV AVFALLSPLANER

Nr

Frågor

Därför är det
viktigt
Ja/Nej/Inte (hänvisning till
relevant
NFS 2020:6)

Anteckningar till yttrandet

1 Sammanfattning

Framgår uppgifter motsvarande pkt 2‐5 nedan?

Delvis

22 §

Se nedan respektive punkt.

2 Antagandedatum

Framgår datum för antagande av planen?
Finns mål och åtgärder för att förebygga och hantera
det avfall som kommunen hanterar?
Finns mål och åtgärder för att förebygga och hantera
det avfall som kommunen inte ansvarar för men har
möjlighet att påverka?

Nej

22 §

Planen är planerad att antas våren 2022.

Delvis

22 och 5 §§

Målvärden är satt till 2024 utifrån 2020 års värde. Tydliga målvärden för åren efter 2024 saknas.

Delvis

22 och 5 §§

Målvärden saknas. Otydliga åtgärder och åtgärder där resultatet är otydligt eller omätbart finns.

Nej

Lagkrav 5 §

Framkommer inte

Ja

22 och 6 §§

Delvis

22 och 6 §§

Exempelvis åtgärd 2.1
Målvärden är satt till 2024 utifrån 2020 års värde. Tydliga målvärden för åren efter 2024 saknas.
Även kvantifiering av antalet planerade aktiviteter saknas.

Ja

22 och 7 §§

Återfinns ibland annat avsnittet "Globala, nationella och lokala mål".
Under delområdena återfinns berörda globala hållbarhetsmål.

Ja

22 och 8 §§

Flertalet åtgärder är direkt av informationart likväl riktlinjer kopplade till upphandling, ex åtgärd 1.3.
Tillsyn återfinns i punkt 2.1
Fysisk planering återfinns i 2.2 och 2.3.
Uformning av avfallsavgiften finns i avsnitt "Styrmedel och metoder för utförande av avfallsplanen"

Ja

22 och 16 §§

Utvärdering av mål och åtgärder som inte uppnåts eller inte blivit av saknas delvis.

Ja

22 och 17 §§

Ja, se bilaga 6

Redovisas för varje nedlagd deponi en bedömning av
risken för olägenheter för människors hälsa och miljön? Ja

22 och 17 §§

Riskklassning av deponier har genomförts av kommunen.

Åtgärdsområde

3 Mål, åtgärder och styrmedel

Finns planer för att etablera masslogistikcentraler?
Framgår mål och åtgärder för att förebygga uppkomst
av avfall?
Framgår mål och åtgärder för att begränsa
nedskräpning?

4 Uppföljning/utvärdering
5 Nedlagda deponier

6 Syfte

Utgår mål och åtgärder från de nationella
miljökvalitetsmålen, etappmålen, samt andra relevanta
mål, strategier och planer? Syftar mål och åtgärder till
att avfallet hanteras enligt avfallshierarkin?
Innehåller planen en redogörelse för de styrmedel som
kommunen planerar att använda för att uppnå målen
och genomföra åtgärderna?
Exempelvis:
‐ Information
‐ Avfallsföreskrifter
‐ Utformning avfallsavgiften
‐ Tillsyn
‐ Fysisk planering
‐ Upphandling
Framgår det hur mål och åtgärder i den föregående
avfallsplanen har följts upp samt resultatet av
uppföljningen?
Innehåller planen en redogörelse för nedlagda
deponier?

Innehåller planen för deponier där kommunen varit VU
uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder för att
förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön? Ja
Framgår ett tydligt definerbart syfte? Är syftet
beskrivet?
Ja

22 och 17 §§
4§
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7 Mål och åtgärder

Framtida insamlingssystem och
8 anläggningar

9 Nuläge

Framgår det hur målen och åtgärderna kommer att
följas upp?

Ja

9§

Dock oklart hur kommun avser att redovisa uppföljningen till Länsstyrelsen enligt NFS 2020:6 22 § punkt 2,
då uppföljningen är kopplad till den interna budgetprocessen.

Nej

10 §

Att som åtgärd 2.3 ha att utreda behovet är inte det samma som att i planen bedöma befintligt behov.
Redovisade ekonomiska resurser för faktiska investeringar saknas därmed i själva planen.

Nej

10 §

Finns en bedömning av behovet av nya
insamlingssystem och anläggningar? Framgår en
bedömning av vilka investeringar och andra ekonomiska
resurser som behövs för att tillgodose dessa behov?
Framgår en bedömning av behovet av nedläggning eller
förändring av befintliga insamlingssystem och
anläggningar? Finns en bedömning av vilka
investeringar och andra ekonomiska resurser som
behövs för att tillgodose dessa behov?
Framgår en bedömning av avfallsflödenas framtida
utveckling?
Innehåller avfallsplanen en koppling till kommunens
översiktsplan och fysisk planering?

Nej

10 §

Ja

11 §

Se punkten ovan.
Inget försök till kvantitativa mängder redovisas. Den bedömning som ändå är gjord är för vag för att anses ge en
framtidsbild att bygga ett styrdokument på.
Koppling görs till samhällsplanering som bygglovsprocesser genom åtgärd 2.2
och framkommer även delvis i nulägesanalysen.

Finns en beskrivning av de förhållanden i kommunen
som påverkar avfallets mängd och sammansättning?

Ja

12 §

Även om kopplingen mellan kommunen och dess avfallssammansättning är vag.

Ja

13 §

Det skulle vara önskvärt att avfallsflödena är särredovisade i nulägesanalysen
som en helhet, än som nu i klump i själva planen och insamlingssystem i nulägesanalysen.
Flödena borde även vara uppdelade i minst producentansvar och kommunalt avfall.

Nej

14 §

De avfallsmängder som är redovisade är kommunalt avfall.

15 §

Arbetet med att förebygga skulle kunna utvecklas mer.
Anläggningar av betydelse i kommunen för att förebygga och hantera det avfall
som kommunen inte ansvarar för framkommer inte i underlagen.

Ja

18 §

Beskrivning av samråd samt aktörer redovisas.
Samrådet kan dock inte ses som komplett då det inte tydligt framgår ifall fastighetsinnehavare inom kommunen har
varit inbjuda att delta i processen.

Ja

19 §

Bilaga 2, punkt 1.3.

Nej

20 §

Svepande beskrivning och vaga begrepp över vilka förvaltningar och kommunala bolag
som medverkat kan inte anses rymma ändamålet med förankringsprocessen.

Finns för avfall som kommunen ansvarar för uppgifter
om i)var avfallet uppkommer ii)insamlingssystem och
iii) insamlade avfallsmängder/år och hur detta avfall
hanteras enligt avfallshierarkin?
Finns för avfall som kommunen inte ansvarar över
översiktliga uppgifter om avfallsmängder och om hur
detta avfall hanteras enligt avfallshierarkin?

Finns uppgifter om de anläggningar som kommunen
bedömer vara nödvändiga för att förebygga och
hantera det avfall som kommunen ansvarar för? Finns
uppgifter om anläggningar av betydelse i kommunen
för att förebygga och hantera det avfall som kommunen
inte ansvarar för?
Nej

10 Samråd och miljöbedömning

Finns en beskrivning av hur samråd enligt 15 kap. 42 §
MB angående förslag till ny renhållningsordning har
genomförts och vilka aktörer som deltagit i samråd?
Finns uppgifter om en strategisk miljöbedömning har
gjorts enligt 6 kap. 3 § MB? Om en strategisk
miljöbedömning inte behöver göras ska beslut i frågan
om miljöpåverkan enligt 6 kap. 7 § MB bifogas
avfallsplanen.
Innehåller avfallsplanen en beskrivning av vilka
kommunala funktioner som har medverkat vid
framtagande av avfallsplanen?
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Bestämmelser kring innehållet i kommunala avfallsplaner regleras i
‐ Miljöbalken (1998:808) 15 kap. 41§
‐ Avfallsförordningen (2020:614) 9 kap. 4‐5§§
‐ Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall, NFS 2020:6,
beslutade den 25 juni 2020
Vägledning
Kommunal avfallsplanering – vägledning om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall, NV‐rapport
6760, april 2017 (Ej uppdaterad enligt NFS 2020:6)
http://www.naturvardsverket.se/Stod‐i‐miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Kommunal‐avfallsplanering/
Bestämmelser om processen för framtagande av avfallsplaner
‐ Miljöbedömningsförordningen (2017:966) 2§ punkt 2a, 4§, 5§ samt miljöbalken (1998:808) 6 kapitlet 6§
‐ Miljöbalken (1998:808) 6 kapitlet 7§ (efter samrådet fattas beslut om BMP av kommunfullmäktige om inte frågan har
delegerats, beslutet med motivering enligt punkterna i balken måste finnas bilagt avfallsplanen.
‐ Miljöbalken 15 kapitlet 41‐44§§
‐ Avfallsförordning (2020:614) 9 kapitlet 7‐8§§

Servicenämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2022-01-19

§ 3 Remiss avseende förslag till Lunds kommuns
renhållningsordning 2022 - 2026
Dnr SN 2021/0454

Beslut
Servicenämnden beslutar
att

såsom sitt yttrande över Remiss avseende förslag till Lunds
kommuns renhållningsordning 2022–2026 översända
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse, dnr SN 2021/0454.

Sammanfattning
Kommunkontoret har i samverkan med Lunds renhållningsverk
utarbetat förslag på ny renhållningsordning för Lunds kommun och
skickat denna på remiss. Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en
renhållningsordning som antagits av kommunfullmäktige.
Renhållningsordningen ska bestå av avfallsplan och föreskrifter för
avfallshantering.
Remissen omfattar Lunds kommuns avfallsplan, Föreskrifter för
avfallshantering i Lunds kommun, samt bilagor.
Serviceförvaltningen ställer sig positiv till förslaget, som ligger väl i
linje med andra styrande dokument, så som LundaEko och program
för social hållbarhet. Förvaltningen har dock ett antal synpunkter
rörande bland annat avfallsplanens struktur och utpekade ansvariga
för vissa åtgärder.

Underlag för beslut




Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-03 Remiss
avseende förslag till Lunds kommuns renhållningsordning
2022–2026
Förslag till föreskrifter för avfallshantering, dnr KS
2021/0555
Förslag Lunds kommuns avfallsplan med bilagor, dnr KS
2021/0555

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-01-19

SN 2022/0010

Servicenämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

2022-01-19 klockan 17.00–19.01, Meteoriten, Kristallen plan 7
Inger Tolsved Rosenkvist (L), ordförande
Christer Wallin (M), vice ordf, deltar på distans
Angelica Svensson (V), 2:e v ordf, deltar på distans
Magnus Ekblad (M), deltar på distans
Camilla Ländin (C), deltar på distans
Ljiljana Lipovac (KD), deltar på distans
Johan Lambreus Mattsson (MP), deltar på distans
Klara Twete (S), deltar på distans
Lars Westerberg (S), §§ 1c) - 8, kl.17.49-19.01, deltar på distans
Bengt Malmberg (SD), deltar på distans
Barbro Törnqvist (S), tjänstgör för Lars Westerberg (S) § 1a) - b),
deltar på distans
Kenth Andersson (S), tjänstgör för Anders Hansson (S), deltar på
distans
Joakim Vasiliadis (L), deltar på distans
Samuel Jonsson (M), deltar på distans
Anders Hallin (C), deltar på distans
Christer Pedersen (FNL), deltar på distans
Tobias Ekholm (MP), deltar på distans
Lars A Ohlsson (V), deltar på distans
Ann Lidgren (FI), deltar på distans
Urban Nilsson (SD), deltar på distans

Övriga

Anna Månsson, nämndsekreterare, deltar på distans
Elin Dalaryd, miljöstrateg, § 1a), deltar på distans
Katarina Persson, stabs- och ekonomichef
Pål Svensson, servicedirektör
Rickard Melin, byggprojektchef, § 1, deltar på distans
Sara van Lunteren, fastighetschef, deltar på distans
Serban Radescu, IT-ansvarig, teknisk support, § 1, deltar på
distans
Thobias Ligneman, kommunikatör, § 1, deltar på distans

Justerare

Angelica Svensson (V)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Servicenämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-01-19

SN 2022/0010

Paragrafer

§ 1–8

Tid och plats för justering

Digital justering måndag den 24 januari 2022 kl. 10.00

Underskrifter
Sekreterare

Anna Månsson

Ordförande

Inger Tolsved Rosenkvist (L)

Justerare

Angelica Svensson (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Servicenämnden

Sammanträdesdatum

2022-01-19

Paragrafer

§ 1–8

Datum då anslaget sätts upp

2022-01-25

Förvaringsplats för protokollet

Serviceförvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Anna Månsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

2022-02-16

Serviceförvaltningen

Tjänsteskrivelse
2022-01-03
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Diarienummer

SN 2021/0454
Elin Dalaryd
Miljöstrateg

Remiss avseende förslag till Lunds kommuns
renhållningsordning 2022–2026
Förslag till beslut
Servicenämnden beslutar
att

såsom sitt yttrande över Remiss avseende förslag till Lunds
kommuns renhållningsordning 2022–2026 översända
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse, dnr SN 2021/0454.

Sammanfattning
Kommunkontoret har i samverkan med Lunds renhållningsverk
utarbetat förslag på ny renhållningsordning för Lunds kommun och
skickat denna på remiss. Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en
renhållningsordning som antagits av kommunfullmäktige.
Renhållningsordningen ska bestå av avfallsplan och föreskrifter för
avfallshantering.
Remissen omfattar Lunds kommuns avfallsplan, Föreskrifter för
avfallshantering i Lunds kommun, samt bilagor.

Serviceförvaltningen ställer sig positiv till förslaget, som ligger väl i
linje med andra styrande dokument, så som LundaEko och program
för social hållbarhet. Förvaltningen har dock ett antal synpunkter
rörande bland annat avfallsplanens struktur och utpekade ansvariga
för vissa åtgärder.

Underlag för beslutet




Postadress

Box 41
221 00 Lund

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-03 Remiss
avseende förslag till Lunds kommuns renhållningsordning
2022–2026
Förslag till föreskrifter för avfallshantering, dnr KS 2021/0555
Förslag Lunds kommuns avfallsplan med bilagor, dnr KS
2021/0555

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

serviceforvaltningen@lund.se

Tjänsteskrivelse
2022-01-03
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Ärendet
Bakgrund
Kommunkontoret har i samverkan med Lunds renhållningsverk
utarbetat förslag på ny renhållningsordning för Lunds kommun och
skickat denna på remiss. Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en
renhållningsordning som antagits av kommunfullmäktige.
Renhållningsordningen ska bestå av avfallsplan och föreskrifter för
avfallshantering.
Remissen omfattar:
- Lunds kommuns avfallsplan
- Föreskrifter för avfallshantering i Lunds kommun
- Bilaga 1 Nulägesbeskrivning
- Bilaga 2 Miljökonsekvensbeskrivning
- Bilaga 3 Barnkonsekvensanalys
- Bilaga 4 Uppföljning
- Bilaga 5 Projektorganisation och samråd
- Bilaga 6 Nedlagda deponier
- Bilaga 7 Relaterade delmål i hållbarhetsprogrammen
Avfallsplanen syftar till att Lunds kommun ska höja ribban när det
gäller avfallsarbetet inom kommunen, bidra till kommunfullmäktiges
beslutade hållbarhetspolicy med tillhörande målprogram, och
tillsammans med Lunds näringsliv och invånare sprida kunskap som
förändrar både konsumtionstrender såväl som sorterings- och
återvinningsmönster. Enligt lagstiftningen ska en avfallsplan innehålla
mål, men i Lunds fall finns redan vissa mål i LundaEko. Den föreslagna
avfallsplanen gör vissa tillägg när det gäller mål och innehåller i övrigt
indikatorer samt åtgärder inom fyra delområden:
1. Avfallsminimering
2. Utsortering
3. Nedskräpning
4. Samverkan

Serviceförvaltningen ställer sig positiv till förslaget, som ligger väl i
linje med andra styrande dokument, så som LundaEko och program
för social hållbarhet. Förvaltningen har dock ett antal synpunkter
rörande bland annat avfallsplanens struktur och utpekade ansvariga
för vissa åtgärder.

Tjänsteskrivelse
2022-01-03
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Föredragning
Serviceförvaltningen ställer sig positiv till förslaget avseende ny
renhållningsordning, men har ett antal synpunkter kopplade till
avfallsplanen.

Kommentarer gällande struktur
-

Innehållsförteckning saknas i avfallsplanen.
Innehållet på sidan 23 under rubriken Mål, delområden och
åtgärder är inte helt tydligt. Man hänvisar till ett mål i
LundaEko, men lägger även till ett mål gällande nedskräpning,
eftersom detta krävs enligt lagstiftningen. Det blir dock lite
otydligt när det nya målet bara syns i illustrationen och inte i
texten. Det nya målet illustreras inte heller helt tydligt i
bilden. Texten om vad avfallsplanen innehåller är också
otydlig och haltar något i relation till beskrivningen i
tillhörande miljökonsekvensbedömning. I avfallsplanen
pratar man om delområden, medan man i MKB:n pratar om
målområden. Serviceförvaltningen skulle önska en större
tydlighet i resonemangen om mål, delmål, delområden osv.

Kommentarer gällande innehåll
-

-

Under rubriken Närliggande styrdokument bör även
LundaKem nämnas.
Följande indikatorer är inte helt tydliga och hade behövt
utvecklas:
o Antal återbruksmöjligheter för kommunala
verksamheter
o Antal återbruksmöjligheter för kommunala
verksamheter (kvalitativ bedömning).
Serviceförvaltningen anser att åtgärd 1.2 bör omformuleras.
Dels hade det varit bra om samma ordalydelse som i
LundaEko användes, dvs ”Mängden matsvinn ska årligen
minska”. Dels hade det varit bra om ansvariga för
avfallsplanen stämde av formuleringen med de medarbetare
som ansvarar för det pågående framtagandet av kommunens
Mat- och måltidsplan, för att undvika dubbla åtgärder.
Serviceförvaltningen skulle också vilja föreslå en annan
formulering när det gäller ansvarsfördelningen, för att minska
risken för att formuleringen blir inaktuell.
Serviceförvaltningen föreslår: Alla nämnder och styrelser med
verksamheter som hanterar livsmedel och där matsvinn kan
uppstå ansvarar för detta matsvinn. Renhållningsstyrelsen
ansvarar för matsvinn som uppstår i hushållsavfallet.

Tjänsteskrivelse
2022-01-03
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-

-

Respektive nämnd ansvarar för att ta fram aktiviteter för att
motverka matsvinn där det förekommer.
Serviceförvaltningen undrar om åtgärd 1.6 även berör avfall
från anläggningsarbeten? I så fall bör även tekniska
förvaltningen stå med som ansvariga.
Serviceförvaltningen anser att det inte framgår helt av planen
om även delägda kommunala bolag och kommunalförbund
omfattas den. Om även dessa omfattas bör Kraftringen och VA
Syd stå med som ansvariga under åtgärd 1.6, som rör
byggavfall, förutsatt att anläggningsavfall ingår i detta.
På sidan 30 saknas en siffra gällande kostnad för
nedskräpning.
Under delområde 4 finns det globala målet Marina resurser
med. Serviceförvaltningen ser inte riktigt kopplingen till
delområdet Samverkan.

Beredning
Svar på remissen gällande ny renhållningsordning har arbetats fram
av serviceförvaltningens miljöstrateg.

Barnets bästa
En omfattande barnkonsekvensanalys har gjort inom framtagandet
av avfallsplan och serviceförvaltningen bedömer att planen tydligt
främjar barnets bästa.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser för
serviceförvaltningen.

Pål Svensson
Servicedirektör

Katarina Persson
Stabs- och ekonomichef

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen

Habostyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2022-01-20

§ 4 Habostyrelsens svar på remiss avseende förslag
till Lunds kommuns renhållningsordning 2022-2026
Dnr HS 2021/58

Beslut
Habostyrelsen beslutar
att

meddela kommunstyrelsen att Habostyrelsen ställer sig positiv
till förslaget, som ligger väl i linje med andra styrande
dokument, så som LundaEko och program för social hållbarhet
och
att Habostyrelsen inte ser något behov av tillägg eller
förtydliganden.

Sammanfattning
Kommunkontoret har i samverkan med Lunds renhållningsverk
utarbetat förslag på ny renhållningsordning för Lunds kommun.
Förslaget har sänts på remiss till nämnder och styrelser inom Lunds
kommun. Remissen omfattar Lunds kommuns avfallsplan,
Föreskrifter för avfallshantering i Lunds kommun, samt bilagor.
Svar översändes till kommunkontoret senast 2022-01-31.
Verksamheten på Habo gård har tagit del av kommunkontorets
förslag till renhållningsordning. Verksamhetens uppfattning är att
förslaget ligger väl i linje med andra styrande dokument, så som
LundaEko och program för social hållbarhet. Verksamheten ser inte
något behov av tillägg eller förtydliganden.

Beslutsgång
Ordförande Inga-Kerstin Eriksson (C) ställer frågan om
Habostyrelsen kan besluta att som sitt svar på remiss avseende
förslag till Lunds kommuns renhållningsordning 2022-2026 meddela
kommunstyrelsen att Habostyrelsen ställer sig positiv till förslaget,
som ligger väl i linje med andra styrande dokument, så som
LundaEko och program för social hållbarhet och att Habostyrelsen
inte ser något behov av tillägg eller förtydliganden.

Underlag för beslut


Justerare

Kommunkontoret/Habo gårds tjänsteskrivelse 2022-01-13
Habostyrelsens svar på remiss avseende förslag till Lunds
kommuns renhållningsordning 2022-2026

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Habostyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2022-01-20



Förslag till föreskrifter för avfallshantering, dnr KS
2021/0555
Förslag Lunds kommuns avfallsplan med bilagor, dnr KS
2021/0555

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Habostyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-01-20

HS 2022/2

Habostyrelsen
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

2022-01-20 klockan 13.30–14.15, Sandby Sandlyckan 1022,
Södra Sandby/digitalt
Inga-Kerstin Eriksson (C), ordf
Göran Wallén (M), vice ordf
Nita Lorimer (V), 2:e v ordf
Alba Mercado Mayorga (L)
Eva S Olsson (S)

Dan Backman (KD)

Övriga

Lars Johansson Berg, Verksamhetsledare,
Kommunkontoret/Habo gård
Annika Jonasson, Stöd- och servicechef, Kommunkontoret/Habo
gård
Lotta Herlitz, Sekreterare

Justerare

Eva S Olsson (S)

Paragrafer

§ 1–11

Tid och plats för justering

tisdagen den 25 januari kl. 13:00, digitalt

Underskrifter
Sekreterare

Lotta Herlitz

Ordförande

Inga-Kerstin Eriksson (C), ordf

Justerare

Eva S Olsson (S)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Habostyrelsen

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-01-20

HS 2022/2

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Habostyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-01-20

Paragrafer

§ 1–11

Datum då anslaget sätts upp

2022-01-26

Förvaringsplats för protokollet

Habo Gård, Habovägen 6, Lomma

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Lotta Herlitz

Justerare

Utdragsbestyrkande

2022-02-17

Tjänsteskrivelse
2022-01-13
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HS 2021/58
Lotta Herlitz

Habostyrelsens svar på remiss avseende förslag till
Lunds kommuns renhållningsordning 2022-2026
Förslag till beslut
Habostyrelsen beslutar
att

meddela kommunstyrelsen att Habostyrelsen ställer sig positiv
till förslaget, som ligger väl i linje med andra styrande
dokument, så som LundaEko och program för social hållbarhet
och

att

Habostyrelsen inte ser något behov av tillägg eller
förtydliganden.

Sammanfattning
Kommunkontoret har i samverkan med Lunds renhållningsverk
utarbetat förslag på ny renhållningsordning för Lunds kommun.
Förslaget har sänts på remiss till nämnder och styrelser inom Lunds
kommun. Remissen omfattar Lunds kommuns avfallsplan,
Föreskrifter för avfallshantering i Lunds kommun, samt bilagor.
Svar översändes till kommunkontoret senast 2022-01-31.
Verksamheten på Habo gård har tagit del av kommunkontorets
förslag till renhållningsordning. Verksamhetens uppfattning är att
förslaget ligger väl i linje med andra styrande dokument, så som
LundaEko och program för social hållbarhet. Verksamheten ser inte
något behov av tillägg eller förtydliganden.

Underlag för beslutet




Postadress

Box 41
221 00 Lund

Kommunkontoret/Habo gårds tjänsteskrivelse 2022-01-13
Habostyrelsens svar på remiss avseende förslag till Lunds
kommuns renhållningsordning 2022-2026
Förslag till föreskrifter för avfallshantering, dnr KS
2021/0555
Förslag Lunds kommuns avfallsplan med bilagor, dnr KS
2021/0555

Besöksadress

Habovägen 6, Lomma

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

habo.gard@lund.se

Tjänsteskrivelse
2022-01-13
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Diarienummer

HS 2021/58

Ärendet
Bakgrund
Enligt lag ska det i alla kommuner finnas en renhållningsordning som
antagits av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska
innehålla en avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering.
Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och
om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och
farlighet.
Kommunkontoret har i samverkan med Lunds renhållningsverk
utarbetat förslag på ny renhållningsordning för Lunds kommun och
skickat denna på remiss.
Remissen omfattar:
- Lunds kommuns avfallsplan
- Föreskrifter för avfallshantering i Lunds kommun
- Bilaga 1 Nulägesbeskrivning
- Bilaga 2 Miljökonsekvensbeskrivning
- Bilaga 3 Barnkonsekvensanalys
- Bilaga 4 Uppföljning
- Bilaga 5 Projektorganisation och samråd
- Bilaga 6 Nedlagda deponier
- Bilaga 7 Relaterade delmål i hållbarhetsprogrammen
Avfallsplanen syftar till att Lunds kommun ska höja ribban när det
gäller avfallsarbetet inom kommunen, bidra till kommunfullmäktiges
beslutade hållbarhetspolicy med tillhörande målprogram, och
tillsammans med Lunds näringsliv och invånare sprida kunskap som
förändrar både konsumtionstrender såväl som sorterings- och
återvinningsmönster.
Avfallsplanens målområden med tillhörande mål och indikatorer är
följande:
Målområde 1 – Minskning av avfall
Målområde 2 – Utsortering av avfall
Målområde 3 - Nedskräpning
Målområde 4 – Samverkan

Tjänsteskrivelse
2022-01-13
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Under respektive delområde presenteras ett antal
kommunövergripande åtgärder. Det är Lunds kommuns nämnder
och styrelser som är ansvariga för att dessa genomförs samt planera
och genomföra aktiviteter på förvaltnings- och bolagsnivå som
bidrar till måluppfyllelse utifrån respektive ansvarsområden och
rådighet.
Kommunens nämnder och styrelser ska beakta avfallsplanens mål i
den strategi och planeringsprocess som resulterar i en ekonomi- och
verksamhetsplan (EVP).
Uppföljningen ska ske i samband med nämndernas årsanalyser.

Föredragning
Verksamheten på Habo gård har tagit del av kommunkontorets
förslag till renhållningsordning.
Verksamheten bedömer att målsättningarna i avfallsplanen är
ambitiösa och att de åtgärder som beskrivs har förutsättningar att
bidra till god måluppfyllnad.
Verksamheten på Habo gård berörs i hög grad av planen och arbetar
redan aktivt i linje med denna exempelvis när det gäller god
planering av måltider för att minska matsvinn och återbruk.
Förslaget är i huvudsak lätt att ta till sig och förstå. Verksamheten
utgår ifrån att förslaget är ett utkast som kommer att korrekturläsas
ytterligare innan förslaget ska fastlås vilket kommer att öka
läsbarheten.
Verksamhetens uppfattning är att förslaget ligger väl i linje med
andra styrande dokument, så som LundaEko och program för social
hållbarhet. Verksamheten ser inte något behov av tillägg eller
förtydliganden.

Beredning
Ärendet har beretts av kommunkontoret/Habo gård.

Barnets bästa
En omfattande barnkonsekvensanalys har gjorts vid framtagandet av
avfallsplan och presenteras som bilaga.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser för Habostyrelsen.

Tjänsteskrivelse
2022-01-13
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Annika Jonasson
Stöd- och servicechef

Lars Johansson Berg
Verksamhetsledare Habo Gård

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
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BESLUT
Diarienummer
V 2021/3488

LUNDS
UNIVERSITET

2022-01-27

Rektor

Kommunkontoret
Lunds kommun

Yttrande över Lunds kommuns renhållningsordning 2022-2026
Ert dnr KS 2021/0555

Lunds universitet har inbjudits att yttra sig över ovanstående. Lunds
universitet vill framföra följande synpunkter. I framtagningen av svaret har lokalcontroller Andreas Svensson och lokalcontroller Magdalena Unosson, LTH, deltagit.
Utredningen är omfattande och förslagen är väl avvägda. Lunds universitet föreslår att Lunds kommun förtydligar och överväger även
följande frågor.
Vad avser återbruk av möbler bör ekonomiska incitament skapas. Det
kan vara så att det kostar mer att renovera och återbruka än att köpa
nytt. Avskrivningsregler bör därför ses över, då inköp av renoverade
möbler inte går att avskriva. Vidare kan logistiken ses över vad gäller
lagerhållning, hantering till och från lager till ny och tidigare brukare
och ekonomisk ersättning för denna hantering.
Lunds universitet ser gärna att källsortering utomhus möjliggörs. I
dagsläget finns det få platser utomhus på torg, gator och parker att sortera sitt avfall på, både i kommunala och privata fastighets- och markägares fastigheter. Lunds universitet föreslår att kommunen tar fram
en väl fungerande metod och/eller källsorteringsmöbeV-system för att
medborgare och besökare ska kunna sortera i offentliga miljöer, både i
brukarmiljöer och där personal vistas. Till detta behövs än mer informationsinsatser och andra, gärna innovativa vägar för att nå en hög
sorteringsgrad.

Postadress box 117, 221 00 Lund Besöksadress Sandgatan 5 Telefon 046-2224159, 046-222 00 00 E-post
claes.nilen@bygg.lu.se Webbadress www .lu.se
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Universitetet föreslår att kommunen inför ökad materialåtervinning,
inte endast avseende förpackningar. Vidare bör kommunen motverka
renoveringar i sina egna fastigheter där nödvändiga behov inte finns,
både vad gäller inne- och utemiljö, i syfte att minska generering av avfall. Som exempel kan nämnas köksrenovering, utbyte av växter i parker, utbyte av materiel som är fullt fungerande men inte av senaste
snittet/modellen. Fokusera mer på underhåll istället.

Beslut
Beslut att avge detta yttrande har fattats av undertecknad rektor i närvaro av förvaltningschef Susanne Kristensson efter hörande av representant för Lunds universitets studentkårer och efter föredragning av
miljöchef Claes Nilen, LU Byggnad.

Skånes universitetssjukvård
Skånes universitetssjukhus

Remissyttrande
Datum 2022-01-28
1 (3)

Skånes universitetssjukhus remissyttrande över
förslag till renhållningsordning för Lunds kommun
Bakgrund
Lunds kommun har tagit fram förslag till ny renhållningsordning. De vill lyssna in
tankar och kunskaper och bjuder in att tycka till och ge synpunkter på
renhållningsordningen. Denna innehåller både avfallsplan och föreskrifter för
avfallshantering.
Avfallsplanen har som syfte att arbeta med att nå en hållbar resurshantering.
Avfallsplanen tar upp olika aspekter på avfall och behovet av att avfallet dels
minskar, dels att det återvinns i högre grad. Här finns indikatorer på den totala
mängden hushållsavfall och mål som ska nås med hur mycket det ska minska.
Föreskrifter för avfallshantering reglerar ansvaret för de olika parterna som är med i
avfallshanteringen. Det är till exempel kommunen, fastighetsägare och Lundabor.
Remissvaren kommer att sammanställas och tas tillvara i den fortsatta processen.
Beslut väntas komma under våren 2022.
Frågor till remissinstanserna
Lunds kommun har bett remissinstanserna att särskilt belysa följande frågor i relation
till förslaget till renhållningsordning.
- Är målsättningarna i Avfallsplanen tillräckligt ambitiösa? Om nej - vad tycker du
saknas?
- Är förslaget lätt att ta till sig och förstå?
- Hur kan er organisation/du bidra i arbetet för att nå målen i Avfallsplanen?
- Hur kan kommunen arbeta för att involvera kommuninvånare, organisationer och
företag i arbetet med att nå målen?
- Övriga synpunkter

Postadress: 291 89 Kristianstad
Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98
Internet: skane.se

Organisationsnummer: 23 21 00-0255

2 (3)

Yttrande
Nedan följer Skånes universitetssjukhus, Sus, yttrande och kommentarer kopplat till
förslaget till renhållningsordning för Lunds kommun.
Som verksamhet i Lunds kommun anser Sus att föreslagen renhållningsordning
(Avfallsplan och föreskrifter) är lätta att ta till sig och förstå. De två delområdena
”Mängden avfall ska minska” och ”Utsorteringsgraden ska öka” är två mål som har
stor betydelse för Sus verksamhet och är något som prioriteras i internt
miljömålsarbete till 2030 (som baseras på Region Skånes Miljöprogram 2030).
Sjukvårdsverksamheten kräver användning av stora mängder förbrukningsmaterial,
som mestadels sorteras i fraktioner som går till förbränning (faller inte in under
producentansvaret). Sus ser stora möjligheter att förbättra utsorteringen inom
verksamheterna, men är begränsade av producentansvaret som baseras på utsortering
av förpackningar. Om det funnits ett mer utvecklat insamlingssystem som möjliggör
utsortering av materialfraktioner skulle Sus, och därigenom Lunds kommun, kunna
minska mängderna av kommunalt avfall avsevärt.
Sus vill lyfta fram vikten av delområde ”Samverkan” och anser att förslagen om
samarbeten över gränserna mellan offentlig, privat, ideell och akademisk sektor är
avgörande för att nå satta mål och skapa en bestående beteendeförändring. Under
kommunens åtgärder 4.2 föreslår Sus att Region Skåne inkluderas som aktör för att
representera regionen och de verksamheter som ger upphov till stora mängder avfall.
Ju närmare samarbete som kan bedrivas, desto större möjligheter att genomföra
gemensamma insatser.
I Region Skånes miljöprogram 2030 finns mål att ”minska mängden kommunalt
avfall per producerade tjänster inom hälso- och sjukvård med 40 % till utgången av
2030 jämfört med 2019 års nivå” samt ambition i miljöpolicyn att ”effektivisera
resursanvändningen genom att gå mot en cirkulär ekonomi som leder till minskat
inflöde av resurser och minskat utflöde av avfall.”
Sus har som förvaltning inom Region Skåne brutit ned Miljöprogram 2030 och
prioriterar för 2022 bland annat att minska mängden kommunalt avfall (resultat ställs
i relation till utveckling av vårdproduktionen). Sus lägger fortsatt stor vikt vid att
öka medvetenheten bland medarbetare i miljö- och hållbarhetsfrågor, vilket
avspeglas i Sus miljövision ”Miljömedvetna medarbetare”. Till varje mål och mått
finns en handlingsplan som visar hur varje verksamhet och medarbetare kan bidra
till en positiv förändring genom att integrera miljöhänsyn i sin vardag. I
handlingsplanen Så sorterar vi vårt avfall rätt är fokus att förbättra källsorteringen
av samtliga fraktioner generellt samt arbeta avfallsförebyggande. Miljöfrågor är en
stående punkt vid verksamheternas arbetsplatsträffar, vilket skapar förutsättningar
för dialog kring förbättringar och minskad miljö- och klimatpåverkan.
Avslutningsvis vill Sus lyfta de rutiner som finns inom Region Skåne för att minska
förbrukning av nya möbler. Det finns flera möbelförråd dit gamla möbler skickas,
som sedan andra verksamheter kan beställa från. Det finns också så kallade
återbruksavtal som hjälper verksamheter med att laga, klä om eller renovera
återbruksmöbler.
Region Skåne
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Skånes universitetssjukhus den 28 januari 2022

Björn Lövgren-Ekmehag, förvaltningschef

Region Skåne

Stadsbyggnadskontoret

Yttrande
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2022-01-31

Diarienummer

BN 2021/0468
Maria Milton

Johan Lindström

Biträdande planchef

Samhällsplanerare

Remiss avseende förslag till Lunds kommuns
renhållningsordning 2022-2026
Inledning
Stadsbyggnadskontoret har fått förslag till renhållningsordning för
Lunds kommun 2022-2026 för yttrande och återkommer här med
synpunkter.

Stadsbyggnadskontorets synpunkter
Stadsbyggnadskontoret har under arbetets gång tagit del av
processen med Lunds kommuns avfallsplan. Synpunkter som
tidigare har lämnats har tagits om hand och fått genomslag i
remisshandlingen. Detta yttrande tar utgångspunkt i de frågor som
ställts i remissutskicket.
- Är målsättningarna i Avfallsplanen tillräckligt ambitiösa? Om nej vad tycker du saknas?
Precis som det konstateras i remisshandlingen saknas det kunskap
och mätbara metoder för avfallsminimering för utomkommunala
verksamheter. Det är viktigt att bygga upp den kunskapen så att
målsättningar och åtgärder framöver kan beröra de avfall som
genereras av utomkommunala verksamheter. Det gäller till exempel
bygg- och rivningsavfall som står för en tredjedel av allt avfall i
Sverige och som orsakar stora klimatutsläpp.
- Är förslaget lätt att ta till sig och förstå?
Förslaget är i huvudsak lätt att ta till sig. Det finns en utmaning med
att flera utpekade åtgärder är relativt övergripande och komplexa.
Det läggs ett stort ansvar på de olika nämnderna. För att lyckas krävs
en kunskapsuppbyggnad och ett strategiskt och sammanhållet arbete
i varje kommunal verksamhet. De årliga avfallsplanskick-offer som
planeras kan bli en viktig del i det.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

stadsbyggnadskontoret@lund.se

Brev
2022-01-31
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- Hur kan er organisation/du bidra i arbetet för att nå målen i
Avfallsplanen?
Stadsbyggnadskontoret är positiva till samverkan i arbetet med att
utveckla smarta och hållbara system för avfallshantering i en
växande kommun. I ett strategiskt perspektiv bidra vi också gärna i
arbetet med att höja kunskap om de avfall som genereras i
samhällsbyggnadsprocesser, till exempel bygg- och rivningsavfall.
I detaljplanearbetet strävas efter att efterleva de satta kraven i
Föreskrifterna för avfallshantering så att till exempel fordon kan ta
sig fram och dragvägar inte blir för långa. Planförslag remissas till
renhållningsverket så väl som till kommunkontoret och
miljöförvaltningen. På så sätt kan frågor samordnas och lösas
tillsammans på bäst avvägda sätt.

Maria Milton
Biträdande Planchef

Johan Lindström
Samhällsplanerare

Utbildningsnämnden
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Delegationsbeslut
2022-01-17

Diarienummer

UN 2021/1381
Rasmus Törnblom (M)
Ordförande utbildningsnämnden

Ordförandebeslut - yttrande över förslag till Lunds
kommuns renhållningsordning 2022-2026
Beslut
att

godkänna upprättat yttrande över Lunds kommuns
renhållningsordning 2022-2026.

Bakgrund
Kommunkontoret har erbjudit utbildningsnämnden att yttra sig över
Lunds kommuns renhållningsordning 2022-2026. Kommunkontoret
vill ha svar senast den 31 januari 2022.
Utbildningsnämnden har inget nämndsammanträde i januari 2022.
Det tidigaste sammanträdet är den 16 februari 2022. Därför behöver
ett ordförandebeslut tas i enlighet med 6 kap. 39 § kommunallagen
(2017:725).

Underlag för beslut












Postadress

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-11
Lunds kommuns renhållningsordning 2022–2026,
kommunkontorets förslag.
Föreskrifter för avfallshantering.
Nulägesbeskrivning.
Miljökonsekvensbeskrivning.
Barnkonsekvensanalys.
Uppföljning av gamla avfallsplanen.
Projektorganisation och samråd.
Nedlagda deponier.
Relaterade delmål i hållbarhetsprogrammen.

Besöksadress

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

utbildningsforvaltningen@lund.se

Assently: dee51891d1c26d67cdfc33ade2f2f7eff7049b578cd5671fea51bd52403b99ec30c50bc7e937e49623d88c52079ee2fc2d2d73469f5d24b3022e9ced79be9840
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Delegationsbeslut
2022-01-17

Diarienummer

UN 2021/1381
Enligt nämndens uppdrag,

Rasmus Törnblom (M)
Ordförande utbildningsnämnden
Beslutet fattat med stöd av nämndens delegationsordning, punkt Ö:1
efter hörande från utbildningsnämndens presidium.

Beslutet skickas till
Kommunkontoret/kommunstyrelsen

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

utbildningsforvaltningen@lund.se

Assently: dee51891d1c26d67cdfc33ade2f2f7eff7049b578cd5671fea51bd52403b99ec30c50bc7e937e49623d88c52079ee2fc2d2d73469f5d24b3022e9ced79be9840
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Beslutsförslag
2022-01-11

Diarienummer

UN 2021/1381
Rasmus Törnblom
Klicka eller tryck här för att ange text.

Yttrande över förslag till Lunds kommuns
renhållningsordning 2022-2026.
Ordförandens förslag till utbildningsnämnden
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Sammanfattning
För varje kommun ska det enligt miljöbalken finnas en
renhållningsordning bestående av en avfallsplan och föreskrifter för
avfallshantering. Renhållningsstyrelsen har arbetat fram förslag till
ny renhållningsordning. Förslaget omfattar avfallsplan, med
tillhörande bilagor samt föreskrifter för avfallshantering.
Utbildningsnämnden ser positivt på det nya förslaget på
renhållningsordning 2022-2026 och på att planering och uppföljning
integreras med befintligt arbete med ekologisk hållbar utveckling.
Det som fortfarande står oklart är vilka indikatorer som respektive
nämnd förväntas följa upp och om de föreslagna indikatorerna är
uppföljningsbara i nuvarande utformning.
Utbildningsnämnden föreslås godkänna upprättat yttrande över
Lunds kommuns renhållningsordning 2022-2026.

Underlag för beslutet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-11
Lunds kommuns renhållningsordning 2022–2026,
kommunkontorets förslag.
Föreskrifter för avfallshantering
Nulägesbeskrivning.
Miljökonsekvensbeskrivning.
Barnkonsekvensanalys.
Uppföljning av gamla avfallsplanen.
Projektorganisation och samråd.
Nedlagda deponier.
Relaterade delmål i hållbarhetsprogrammen.

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.
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.
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Framtagandet av renhållningsordningen har skett med bred
förankring hos tjänstepersoner och politiker inom Lunds kommun
och i samarbete med SYSAV och kommunerna i SYSAV-regionen.
Utbildningsnämnden har under arbetet haft 3 tjänstepersoner (en
miljöstrateg och två representanter från Spyken) som deltagit i
workshops och dialog med Lunds renhållningsverk.
Förslaget till renhållningsordning omfattar avfallsplan, med
tillhörande bilagor samt föreskrifter för avfallshantering.

Avfallsplanen
Det är lagstadgat att kommuner ska ha en avfallsplan, med mål och
åtgärder i syfte att minska avfallets mängd och farlighet som innebär
att vi strävar efter att våra resurser ingår i ett cirkulärt kretslopp där
farliga ämnen fasas ut. Med avfallsplanen syftar Lunds kommun att
höja ribban med avfallsarbetet inom kommunen, bidra till
kommunfullmäktiges beslutade hållbarhetspolicy med tillhörande
målprogram, och tillsammans med Lunds näringsliv och invånare
sprida kunskap som förändrar både konsumtionstrender såväl som
sorterings- och återvinningsmönster.
Det övergripande styrande målet för avfallsplanen är det redan
beslutade målet om avfall som finns i Lunds program för ekologisk
hållbar utveckling 2021 – 2030 (LundaEko): "I Lunds kommun ska
mängden verksamhetsavfall och hushållsavfall minska markant.
Mängden hushållsavfall ska jämfört med år 2013 minska med minst
35 procent per invånare".
I enlighet med föreskrifter om kommunala avfallsplaner ska även
avfallsplanen innehålla ett mål om nedskräpning. Målet för Lunds
kommun är att: "I Lunds kommun ska nedskräpningen minska".
I LundaEko och program för social hållbarhet finns ytterligare delmål
som styr arbetet med åtgärder i avfallsplanen. Detta är bland annat
delmål kring hållbar upphandling, matsvinn, cirkulärt näringsliv,
miljö- och hälsofarliga ämnen, cirkulärt och klimatneutralt byggande
samt jämlik och jämställd service (se bilaga 7).
Avfallsplanen föreslås gälla under perioden 2022 – 2026 och
innehåller fyra delområden. Dessa är:
•
•
•
•

Avfallsminimering
Utsortering
Nedskräpningen
Samverkan.

För respektive mål finns indikatorer som ska leda avfallsarbetet
framåt med målvärden och mätmetod.
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Utbildningsnämnden står ej som huvudansvarig för någon åtgärd i
förslaget på avfallsplan men ska inom sitt verksamhetsområde bidra
till samtliga delområden. Arbete med avfallsminimering,
källsortering, minskad nedskräpning och samverkan sker idag
systematiskt och kontinuerligt inom ramen för verksamheternas
ordinarie miljöarbete samt inom arbetet med egenkontroll enligt
miljöbalken.

Bilagor
Till avfallsplanen följer sju bilagor, dessa är:
1. Nulägesbeskrivning, beskriver hur avfalls- och
2.
3.
4.

5.
6.
7.

renhållningsverksamheten fungerar i Lunds kommun.
Miljökonsekvensbeskrivning, innehåller resultatet av den
miljökonsekvensanalys som har genomförts.
Barnkonsekvensanalys, innehåller resultatet av den
barnkonsekvensanalys som har genomförts.
Uppföljning av gamla avfallsplanen, innehåller en uppföljning av
de mål och åtgärder som fastställdes i Lunds avfallsplan 2016–
2020.
Projektorganisation och samråd, beskriver hur arbetet med
framtagandet skett.
Nedlagda deponier, inventering och riskklassning av nedlagda
deponier i Lunds kommun.
Relaterade delmål i hållbarhetsprogrammen, tydliggör
kopplingarna till kommunens hållbarhetspolicy samt tillhörande
program inom hållbarhetsområdet.

Föreskrifter
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.

Föredragning
Utbildningsnämnden ser positivt på det nya förslaget till
renhållningsordning 2022 – 2026 och på att planering och
uppföljning integreras med befintligt arbete med ekologisk hållbar
utveckling och därmed i Stratsys hållbarhetsmodul. Samarbeten och
samverkan är en viktig faktor för att lyckas med de ambitiösa
miljömål som kommunen har varför utbildningsnämnden välkomnar
att förvaltningsövergripande samarbeten lyfts som en viktig del i
arbetet med Lunds nya avfallsplan. Det som fortfarande står oklart är
vilka indikatorer som respektive nämnd förväntas följa upp och om
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de föreslagna indikatorerna, som de ser ut i föreliggande förslag, är
uppföljningsbara.

Beredning
Ärendet har beretts i samverkan med barn- och skolförvaltningens
miljösamordnare.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys är genomförd i samband med
framtagandet av Lunds kommuns renhållningsordning, denna
återfinns i 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 stora möjligheter att
förbättra barns och ungas levnadsvillkor både på kort och lång sikt

Ekonomiska konsekvenser
Enligt föreliggande förslag på avfallsplan ska kommunens nämnder
och styrelser beakta avfallsplanens mål i den strategi- och
planeringsprocess som resulterar i en ekonomi- och
verksamhetsplan (EVP). På detta sätt integreras miljöfrågorna i
verksamhetens planering, och kostnaderna för att uppnå målen i
avfallsplanen kopplas till den interna budgetprocessen.

Stefan Norrestam
Utbildningsdirektör

Mira Ganslandt Norsell
Miljösamordnare

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
För kännedom:
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Remissvar avseende förslag till Lunds kommuns
renhållningsordning 2022-2026
Ert äreendenummer: KS 2021/0555
Vårt äreendenummer: 2022/38
Sysav har tagit del av förslag till Lunds kommuns renhållningsordning 2022-2026. Målen i
förslaget stämmer väl överens med de mål som satts upp i den gemensamma
kretsloppsplanen (avfallsplan) som tagits fram i ett samarbete mellan Sysav och 10 av
dess ägarkommuner. Den föreslagna renhållningsordningen utgör därmed bra
förutsättningar till fortsatt gott samarbete inom Sysavregionen.
Med vänliga hälsningar
Elin Hellström / På uppdrag av Peter Engström, VD
Elin Hellström
Miljöstrateg
Adobe Systems
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Postadress Box 50344, 202 13 Malmö
Besöksadress Bjurögatan 20
Direkt/Mobil +46406352253
www.sysav.se
Sysav ger tillbaka till dig – genom att återvinna och behandla avfall ser vi till att så mycket som möjligt kommer till
nytta igen.
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Yttrande gällande Remiss Lunds kommuns
renhållningsordning 2022 – 2026, KS 2021/055
Om VASYD
VA SYD är ett kommunalförbund som utvecklar och vårdar VA-system och avfallshantering i
Sydvästra Skåne.
VA SYDs avfallsavdelning ansvarar för insamlingen av bl.a. returpapper, mat- och restavfall i Malmö
stad och Burlövs kommun. Ansvarig politisk instans är Tekniska nämnden i Malmö, genom avtal
med Burlövs kommun. Avfallshierarkin genomsyrar det övergripande arbetet, där det är prioriterat
att avfallsmängderna ska minska, återbruket ska öka och att det avfall som ändå uppkommer ska
tas hand om på ett så miljövänligt sätt som möjligt för att kunna bidra till en hållbar
samhällsutveckling.

Bakgrund
Lunds kommun har arbetet fram ett förslag till ny renhållningsordning för åren 2022-2026, (KS
2021/0555).
Lunds kommun önskar att remissvaret beaktar följande frågor:
- Är målsättningarna i Avfallsplanen tillräckligt ambitiösa? Om nej - vad tycker du saknas?
- Är förslaget lätt att ta till sig och förstå?
- Hur kan er organisation/du bidra i arbetet för att nå målen i Avfallsplanen?
- Hur kan kommunen arbeta för att involvera kommuninvånare, organisationer och företag i
arbetet med att nå målen?
- Övriga synpunkter
En renhållningsordning består av en avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering.
Avfallsplanen har som syfte att arbeta med att nå en hållbar resurshantering. Avfallsplanen tar
upp olika aspekter på avfall och behovet av att avfallet dels minskar, men också att det återvinns i
högre grad. Här finns indikatorer på den totala mängden hushållsavfall och mål som ska nås med
hur mycket det ska minska. Avfallsplanen sätter även mål för att minska nedskräpning i Lunds
kommun. Den visar också vilken förvaltning som är ansvarig för de olika aktiviteterna.

Kundservice 040 – 635 10 00

kund@vasyd.se

Box 191

vasyd.se

201 21 Malmö
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Föreskrifter för avfallshantering reglerar ansvaret för de olika parterna som är med i
avfallshanteringen. Det är t.ex. kommunen, fastighetsägare och Lundabor.

Övergripande ställningstaganden
VA SYD är positiv till Renhållningsordning 2022-2026 för Lunds kommun.

Avfallsavdelningen

ID:7a7fa780-802e-11ec-b75a-6b54e7478c3d Status: Signerat av alla

Synpunkterna nedan lämnas av VASYDs avfallsavdelning
Lund, Malmö och Burlöv hör ihop i en region. Målen som tagits fram i Lunds avfallsplan pekar ut
samma riktning som målen i VA SYDs kretsloppsplan samt i de övriga Sysav-kommunernas
kretsloppsplaner. VA SYD ser fram emot samverkan i detta gemensamma arbete.
VA SYDs avfallsavdelning ställer sig positiv till följande delar:
•
•
•

Redogörelsen för globala, nationella och lokala mål har en tydlig röd tråd som ger
avfallsplanen ett sammanhang.
Avsnittet om genomförande och uppföljning är välformulerat och strukturerat.
Det är bra att de kommunala åtgärderna har en utpekad ansvarig och
samordningsansvarig. Det blir tydligt vem som ska göra vad och vilka förväntningar som
åligger den ansvarige.

Följande synpunkter vill VA SYDs avfallsavdelning lämna:
•

•
•
•
•

VA SYD, liksom övriga Sysav-kommuner, har valt att kalla sin avfallsplan för
kretsloppsplan. Detta namnbyte är gjort för att visa att det inte bara är en plan för
avfallshanteringen i kommunen utan en plan för hur alla på bästa sätt förebygger avfall
och tar hand om våra resurser i ett kretslopp många gånger innan det blir ett avfall.
VASYD föreslår Lund att följa övriga kommuner i namnvalet.
Det är oklart hur lång planperioden är. På sidan 3 anges giltighetstid 2022–2026 men
indikatorernas målvärden är satta till 2024.
Begreppet hushållsavfall är i Miljöbalken ersatt av begreppet kommunalt avfall och detta
bör justeras i hela renhållningsordningen.
Det finns delområden och indikatorer med målvärden men inga tydligt uttalade mål.
Delområdena har olika rubriker i illustrationen på sidan 23 och när de beskrivs i texten
från sidan 25 och framåt.
En generell översyn av stavfel, tabellförklaringar, Agenda 2030-symboler och andra
grafiska utformningar behöver göras då dokumentet känns ofärdigt.
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Handläggning och underskrift
Vid den slutliga handläggningen har deltagit Mimmi Bissmont och Maria Levin, avfallsavdelningen,
samt Agneta Thor Leander, avdelningen för teknik & utveckling.

Joel Olthed
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Vård- och omsorgsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2022-02-01

§ 7 Remiss avseende förslag till Lunds kommuns
renhållningsordning 2022-2026
Dnr VOO 2021/0633

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att

som sitt yttrande översända vård- och omsorgsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2022-01-20.
Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har remitterat renhållningsordningen för Lunds
kommun till bland annat vård- och omsorgsnämnden. Vård- och
omsorgsförvaltningen anser att det är viktigt att ansvaret för
respektive åtgärd i avfallsplanen är tydligt. I övrigt håller
målsättningarna i planen en hög ambitionsnivå och förvaltningen
ställer sig positiv till remissens innehåll.

Yrkanden

Lundakvintetten yrkar bifall till förvaltningens förslag att som sitt
yttrande översända vård- och omsorgsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2022-01-20.

Underlag för beslut
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Justerare

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-20
Remiss avseende förslag till Lunds kommuns
renhållningsordning 2022-2026
Följebrev som inkom 2021-12-13 Välkommen att tycka till om
förslaget till renhållningsordning för Lunds kommun – er
åsikt är viktig! (ersätter tidigare utskickat missiv)
Lunds kommuns avfallsplan, För en hållbar resurshantering
Föreskrifter för avfallshantering gällande Lunds kommun
(version 2021-12-13 som ersätter tidigare utskickad
handling)
Bilaga 1 Nulägesbeskrivning
Bilaga 2 Miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga 3 Barnkonsekvensanalys
Bilaga 4 Uppföljning
Bilaga 5 Projektorganisation och samråd
Bilaga 6 Nedlagda deponier
Bilaga 7 Relaterade delmål i hållbarhetsprogrammen
Utdragsbestyrkande

1 (4)

Vård- och omsorgsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Beslutet skickas till

2022-02-01

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Till kommunstyrelsen: lunds.kommun@lund.se
Till akten

Justerare
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Vård- och omsorgsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-01

VOO 2022/0034

Vård- och omsorgsnämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Övriga

Justerare
Paragrafer

Justerare

2022-02-01 klockan 17.00–19.55, Digitalt möte/Vård- och
omsorgsnämndens sammanträdeslokal, Bangatan 10 A, Lund
Inga-Kerstin Eriksson (C), ordförande
Dan Ishaq (M), vice ordförande
Pär-Ola Nilsson (S), 2:e v ordf
Tove Klette (L)
Liv Severinsson (FNL)
Dan Backman (KD)
Mai Almén (S)
Martin Stensson (V)
Cherry Batrapo (FI)

Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Susanne Fors (SD) tom § 3
Lars Wirtén (MP), tjänstgör för Anette Mårtensson (MP)
Susanne Fors (SD), tjänstgör from § 4
Thomas Åkesson (M)
Pia Askman (C)
Cecilia Skoug (S)
Ibrahim Mohamad (S)
Gunilla Wahlberg (V)

Anna Borgius, vård- och omsorgsdirektör
Helena Falk, nämndsekreterare
Lena Carlereus, myndighetschef
Susanne Berg, kvalitetschef, tom § 17
Marie Ekfors, kvalitetsstrateg, tom § 4
Annika Plym Olsson, Kommunal, tom § 17
Linus Hesselbom, lokalsamordnare, tom § 11
Lars Öst, Vision, tom § 17
Gregorio Macario Hernandez, SSR, tom § 17
Per Lövgren, ekonomichef, tom § 3
Jonas Frantzich Olsson, systemförvaltare, § 6
Pär-Ola Nilsson (S)
§ 1, 7 och 12

Utdragsbestyrkande
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Vård- och omsorgsnämnden

Tid och plats för justering
Underskrifter

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-01

VOO 2022/0034

2022-02-01

Sekreterare

Helena Falk
Ordförande

Inga-Kerstin Eriksson (C)
Justerare

Pär-Ola Nilsson (S)
ANSLAG/BEVIS

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Vård- och omsorgsnämnden
2022-02-01

§ 1, 7 och 12
2022-02-03

Datum då anslaget tas ned

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

Underskrift

Helena Falk

Justerare

2022-02-25

Utdragsbestyrkande
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VOO 2021/0633
Anne Jüriado Kammenhed
Utvecklingsledare

Remiss avseende förslag till Lunds kommuns
renhållningsordning 2022-2026
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att

som sitt yttrande översända vård- och omsorgsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2022-01-20.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat renhållningsordningen för Lunds
kommun till bland annat vård- och omsorgsnämnden. Vård- och
omsorgsförvaltningen anser att det är viktigt att ansvaret för
respektive åtgärd i avfallsplanen är tydligt. I övrigt håller
målsättningarna i planen en hög ambitionsnivå och förvaltningen
ställer sig positiv till remissens innehåll.

Underlag för beslutet












Postadress

Box 41
221 00 Lund

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-20
Remiss avseende förslag till Lunds kommuns
renhållningsordning 2022-2026
Följebrev som inkom 2021-12-13 Välkommen att tycka till om
förslaget till renhållningsordning för Lunds kommun – er
åsikt är viktig! (ersätter tidigare utskickat missiv)
Lunds kommuns avfallsplan, För en hållbar resurshantering
Föreskrifter för avfallshantering gällande Lunds kommun
(version 2021-12-13 som ersätter tidigare utskickad
handling)
Bilaga 1 Nulägesbeskrivning
Bilaga 2 Miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga 3 Barnkonsekvensanalys
Bilaga 4 Uppföljning
Bilaga 5 Projektorganisation och samråd
Bilaga 6 Nedlagda deponier
Bilaga 7 Relaterade delmål i hållbarhetsprogrammen

Besöksadress

Bangatan 10A

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

vardochomsorg@lund.se
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2022-01-20
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Ärendet
Bakgrund
Enligt miljöbalken ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning, som bland annat innehåller en avfallsplan med uppgifter om
avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska
avfallets mängd och farlighet (15 kap 41 § miljöbalken).
Kommunstyrelsen har genom beslut den 1 december 2021 (§ 392)
remitterat renhållningsordningen för Lunds kommun till bland annat
vård- och omsorgsnämnden. Remissen består av Lunds kommuns
avfallsplan, föreskrifter för avfallshantering samt sju bilagor.
Nämnden ska i remissen ta ställning till följande frågor:






Är målsättningarna i Avfallsplanen tillräckligt ambitiösa? Om
nej - vad tycker du saknas?
Är förslaget lätt att ta till sig och förstå?
Hur kan er organisation/du bidra i arbetet för att nå målen i
Avfallsplanen?
Hur kan kommunen arbeta för att involvera
kommuninvånare, organisationer och företag i arbetet med
att nå målen?
Övriga synpunkter

Är målsättningarna tillräckligt ambitiösa?
Det finns fyra delområden i avfallsplanen: (1) minskning av avfall,
(2) utsortering av avfall, (3) nedskräpning samt (4) samverkan.
De mål som kommunstyrelsen föreslår framgår i kolumnen Målvärde
(2024) i tabeller med indikatorer under varje delområde. Vidare
framgår vilka åtgärder kommunen föreslås vidta under respektive
delområde.
Vård- och omsorgsförvaltningen har i flera år fokuserat på avfallsfrågor genom miljöledningssystemet. Vård och omsorgsförvaltningen har identifierat avfall som en viktig prioritering även
för år 2022. Förvaltningen ska fortsätta arbetet med minskat
matsvinn. I syfte att minska mängden verksamhetsavfall ska
förvaltningen utreda möjligheterna att återvinna textil.
Möjligheterna att minska avfallet från inkontinenshjälpmedel ska
också utredas.
Vård- och omsorgsförvaltningen anser att målsättningarna i planen
håller en hög ambitionsnivå.
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Hur kan vård- och omsorgsnämnden bidra till att nå målen?
Enligt avfallsplanen är det kommunens nämnder och styrelser som
är ansvariga för att åtgärderna i planen genomförs samt för att
planera och genomföra aktiviteter på förvaltnings- och bolagsnivå
som bidrar till måluppfyllelse utifrån respektive ansvarsområde och
rådighet. Under åtgärderna står det ”respektive nämnd” och ”varje
nämnd” under rubriken ”Ansvarig”.
Vård- och omsorgsnämndens huvudsakliga ansvarsområden är
boende, service och vård i enlighet med socialtjänstlagen, hälso- och
sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken samt
bostadsanpassningsbidrag. Nämnden kan bidra till målen i
avfallsplanen men de nämnder och styrelser vars huvudsakliga
ansvarsområden är inom renhållningsordningens områden, ska ha
ansvar för åtgärderna i planen.
På många områden arbetar förvaltningen redan i dag på ett sätt som
förebygger eller minimerar avfall. Ett exempel är samarbetet med
några andra kommuner kring begagnade hjälpmedel som till
exempel personlyftar, vårdsängar och rullstolar kring en så kallad
hjälpmedelspool. Syftet med poolen är att återanvända hjälpmedel
istället för att varje kommun köper nya. Vid förskrivning är det först
om hjälpmedlet inte finns i poolen som en nybeställning görs. Vi
försöker också på många sätt minimera matavfall genom att planera
smartare exempelvis på våra äldreboenden planera menyer utifrån
vad som finns kvar i frysarna.
Vård- och omsorgsförvaltningen anser att samverkan kring planens
åtgärder är viktig och förvaltningen anser att en ansvarsfördelning
till ”alla nämnder” eller ”respektive nämnd” är otydlig.

Föredragning
För att underlätta samverkan kring avfallsplanens mål, anser vårdoch omsorgsförvaltningen att ansvaret för åtgärderna i avfallsplanen
måste vara tydligt. Förvaltningen ställer sig positiv till remissens
innehåll och föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar att som
sitt yttrande översända vård- och omsorgsförvaltningens
tjänsteskrivelse i ärendet.

Beredning
Remissen inkom till vård- och omsorgsförvaltningen den 10
december 2021. Ärendet har beretts inom förvaltningen och
diskuterats på nämndens arbetsutskott den 19 januari 2022.
Kommunkontoret har förlängt remisstiden till den 31 januari 2022.
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Barnets bästa
Det finns en gedigen barnkonsekvensanalys för förslaget till
avfallsplan som på ett tydligt sätt kartlägger hur barn påverkas av
beslutet.

Konsekvenser för personer med funktionsnedsättning
Det saknas en analys av hur personer med funktionsnedsättning
påverkas av förslaget. På samma sätt som för barn, kan det finnas
specifika konsekvenser för personer med funktionsnedsättning, till
exempel kring behovet av tillgänglig information om
renhållningsordningen eller behovet av universellt utformade
återvinningsstationer.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till avfallsplan beskriver att kommunens nämnder och
styrelser ska beakta avfallsplanens mål i den strategi- och
planeringsprocess som resulterar i en ekonomi- och
verksamhetsplan (EVP). På detta sätt integreras miljöfrågorna i
verksamhetens planering och kostnaderna för att uppnå målen i
avfallsplanen kopplas till den interna budgetprocessen.

Anna Borgius
Vård- och omsorgsdirektör

Anne Jüriado Kammenhed
Utvecklingsledare

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Till kommunstyrelsen: lunds.kommun@lund.se
Till akten

Miljönämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2022-01-27

§ 2 Remiss avseende förslag till Lunds kommuns
renhållningsordning 2022-2026
Dnr MN 2021/0127

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

anta miljöförvaltningens tjänsteskrivelse som sitt eget yttrande
över remissen.

Sammanfattning
Kommunkontoret har i remiss översänt ett förslag till ny
renhållningsordning för Lunds kommun. Förslaget har tagits fram av
renhållningsverket. Renhållningsordningen innehåller ett antal
dokument varav de viktigaste är Lunds kommuns avfallsplan - För en
hållbar resurs-hantering och föreskrifter för avfallshantering.
Avfallsplanen har som syfte att arbeta med att nå en hållbar resurshantering. Planen tar upp olika aspekter på avfall och behovet av att
avfallsmängderna minskar, men också att det återvinns i högre grad.
Även minskad nedskräpning är ett prioriterat mål i planen. Planen
pekar också ut vilken förvaltning som är ansvarig för de olika
aktiviteterna.
Föreskrifter för avfallshantering reglerar ansvaret för de olika parter
och aktörer som har ett ansvar eller är berörda av avfallshanteringen
i kommunen.
Miljöförvaltningen anser att det är positivt att avfallsplanen
fokuserar på ett mindre antal målområden, detta kan bidra till ett
ökat engagemang och bättre måluppfyllelse. Förvaltningen anser
också att det är positivt med årlig uppföljning i samband med
nämndernas årsanalyser. Sammanfattningsvis är förslaget till ny
avfallsplan bra. Förvaltningen framför dock tveksamhet gällande
miljönämndens medansvar för genomförandet av åtgärd 1.4.
Åtgärden kan inte genomföras inom ramen för miljönämndens
tillsynsansvar. Det bedöms inte rimligt att inhämta uppgifter från
varje enskild verksamhetsutövare i kommunen och förvaltningen har
inget verksamhetssystem som kan hantera den typen av uppgifter.
Förvaltningen vill erinra om att tillsyn syftar till regelefterlevnad. Det
ska således finnas skäl ur ett tillsynsperspektiv att ålägga en
verksamhet att rapportera in uppgifter, en myndighet ska inte heller
samla in uppgifter som inte behövs för tillsynen.
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Miljönämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2022-01-27
Vad gäller målområde tre anser miljöförvaltningen att det är positivt
att nedskräpning lyfts fram som ett prioriterat målområde i
avfallsplanen.
I förslaget till nya föreskrifter saknas en paragraf motsvarande
paragraf 26 i de nuvarande föreskrifterna om avfallshantering.
Paragrafen reglerar enskilda hushålls rätt att själv transportera bort
grovavfall till återvinningscentral, och det kan få allvarliga
konsekvenser om denna rätt upphör att gälla. Vidare saknar
miljöförvaltningen en tabell eller motsvarande som redovisar
bestämmelser om sortering, emballering och överlämning.
Till sist anser miljöförvaltningen också att arbetet med att säkra och
ha kontroll på nedlagda deponier är angeläget och behöver fortsätta,
särskilt mot bakgrund av det stora antalet nedlagda deponier som
finns i kommunen, varav många är lokaliserade med risk att förorena
grund- och ytvatten.
Miljöförvaltningen föreslår miljönämnden att besluta att anta
miljöförvaltningens skrivelse som sin egen.

Yrkanden
Gustaf Hamilton (KD), Lars V Andersson (C), Jörgen Jörgensen (L),
Ewa Björnberg (MP), Eleni Rezaii Liakou (S) och Lars Siljebratt (V)
yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut
och finner att miljönämnden bifaller detsamma.

Underlag för beslut



Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-19
Remissyttrande över förslag till renhållningsordning 20222026, dnr MN 2021/0127.5
Kommunkontorets remiss av förslag till Lunds kommuns
renhållningsordning 2022-2026 med tillhörande bilagor

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-01-27

MN 2021/0025

Miljönämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

2022-01-27 klockan 18.00–20.48, ajournering klockan 19:2419:45, Meteoriten/Teams
Gustaf Hamilton (KD), Ordförande
Lars V Andersson (C), 1:e vice ordförande
Eleni Rezaii Liakou (S), 2:e vice ordförande
Jörgen Jörgensen (L)
Carl von Friesendorff (M)
Jan Froborg (FNL)
Per Olsson (S)
Bengt Inge Hallberg (S)
Ewa Björnberg (MP)
Lars Siljebratt (V)
Urban Nilsson (SD)

Christoffer Lindbom (L)
Tekla Lundin Makunge (L)
Christian Ohlsson (C)
Julius Landin (FNL)
Elfva Barrio (S)
Karin Alstersjö (S)
Jean Niyongabo (MP)
Olof Peterffy (V)
Bengt Malmberg (SD)

Övriga

Anna Kristensen, Nämndsekreterare
Björn Berséus, Förvaltningschef
Stefan Andersson, Miljöinspektör

Justerare

Lars V Andersson (C)

Paragrafer

§ 1–11

Tid och plats för justering

2022-02-03 kl.09.00

Underskrifter

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-01-27

MN 2021/0025

Sekreterare

Anna Kristensen

Ordförande

Gustaf Hamilton (KD)

Justerare

Lars V Andersson (C)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2022-01-27

Paragrafer

§ 1–11

Datum då anslaget sätts upp

2022-02-04

Förvaringsplats för protokollet

Miljöförvaltningen, Brotorget 1, 222 37 Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Anna Kristensen

Justerare

Utdragsbestyrkande

2022-02-26
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Stefan Andersson
Miljöinspektör

Remiss avseende förslag till Lunds kommuns
renhållningsordning 2022-2026
Förslag till beslut
Miljönämnden beslutar
att

anta miljöförvaltningens tjänsteskrivelse som sitt eget yttrande
över remissen.

Sammanfattning
Kommunkontoret har i remiss översänt ett förslag till ny
renhållningsordning för Lunds kommun. Förslaget har tagits fram av
renhållningsverket. Renhållningsordningen innehåller ett antal
dokument varav de viktigaste är Lunds kommuns avfallsplan - För en
hållbar resurs-hantering och föreskrifter för avfallshantering.
Avfallsplanen har som syfte att arbeta med att nå en hållbar resurshantering. Planen tar upp olika aspekter på avfall och behovet av att
avfallsmängderna minskar, men också att det återvinns i högre grad.
Även minskad nedskräpning är ett prioriterat mål i planen. Planen
pekar också ut vilken förvaltning som är ansvarig för de olika
aktiviteterna.
Föreskrifter för avfallshantering reglerar ansvaret för de olika parter
och aktörer som har ett ansvar eller är berörda av avfallshanteringen
i kommunen.
Miljöförvaltningen anser att det är positivt att avfallsplanen fokuserar
på ett mindre antal målområden, detta kan bidra till ett ökat
engagemang och bättre måluppfyllelse. Förvaltningen anser också att
det är positivt med årlig uppföljning i samband med nämndernas
årsanalyser. Sammanfattningsvis är förslaget till ny avfallsplan bra.
Förvaltningen framför dock tveksamhet gällande miljönämndens
medansvar för genomförandet av åtgärd 1.4. Åtgärden kan inte
genomföras inom ramen för miljönämndens tillsynsansvar. Det
bedöms inte rimligt att inhämta uppgifter från varje enskild
verksamhetsutövare i kommunen och förvaltningen har inget
verksamhetssystem som kan hantera den typen av uppgifter.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

miljoforvaltningen@lund.se
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Förvaltningen vill erinra om att tillsyn syftar till regelefterlevnad. Det
ska således finnas skäl ur ett tillsynsperspektiv att ålägga en
verksamhet att rapportera in uppgifter, en myndighet ska inte heller
samla in uppgifter som inte behövs för tillsynen.
Vad gäller målområde tre anser miljöförvaltningen att det är positivt
att nedskräpning lyfts fram som ett prioriterat målområde i
avfallsplanen.
I förslaget till nya föreskrifter saknas en paragraf motsvarande
paragraf 26 i de nuvarande föreskrifterna om avfallshantering.
Paragrafen reglerar enskilda hushålls rätt att själv transportera bort
grovavfall till återvinningscentral, och det kan få allvarliga
konsekvenser om denna rätt upphör att gälla. Vidare saknar
miljöförvaltningen en tabell eller motsvarande som redovisar
bestämmelser om sortering, emballering och överlämning.
Till sist anser miljöförvaltningen också att arbetet med att säkra och
ha kontroll på nedlagda deponier är angeläget och behöver fortsätta,
särskilt mot bakgrund av det stora antalet nedlagda deponier som
finns i kommunen, varav många är lokaliserade med risk att förorena
grund- och ytvatten.
Miljöförvaltningen föreslår miljönämnden att besluta att anta
miljöförvaltningens skrivelse som sin egen.

Underlag för beslutet



Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-19
Remissyttrande över förslag till renhållningsordning 20222026, dnr MN 2021/0127.5
Kommunkontorets remiss av förslag till Lunds kommuns
renhållningsordning 2022-2026 med tillhörande bilagor

Ärendet
Bakgrund
Ett förslag till ny renhållningsordning för Lunds kommun har tagits
fram av renhållningsverket. I enlighet med kommunens program för
styrning har kommunkontoret remitterat ut förslaget för
synpunkter.
Renhållningsordningen innehåller ett antal dokument varav de
viktigaste är Lunds kommuns avfallsplan - För en hållbar resurshantering och föreskrifter för avfallshantering.
Avfallsplanen har som syfte att arbeta med att nå en hållbar resurshantering. Avfallsplanen tar upp olika aspekter på avfall och behovet
av att avfallet dels minskar, men också att det återvinns i högre grad.
Här finns indikatorer på den totala mängden hushållsavfall och mål
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som ska nås med hur mycket det ska minska. Avfallsplanen sätter
även mål för att minska nedskräpning i Lunds kommun. Den visar
också vilken förvaltning som är ansvarig för de olika aktiviteterna.
Föreskrifter för avfallshantering reglerar ansvaret för de olika parter
och aktörer som har ett ansvar eller berörda av avfallshanteringen i
kommunen. Det är t.ex. kommunen, fastighetsägare och Lundabor.
Remissvaren kommer att sammanställas och tas tillvara i den
fortsatta processen innan renhållningsordningen kan antas av
kommunfullmäktige under 2022.
I remissvaret ombeds berörda att ta upp följande frågor:






Är målsättningarna i Avfallsplanen tillräckligt ambitiösa?
Om nej - vad tycker du saknas?
Är förslaget lätt att ta till sig och förstå?
Hur kan er organisation/du bidra i arbetet för att nå målen i
Avfallsplanen?
Hur kan kommunen arbeta för att involvera kommuninvånare,
organisationer och företag i arbetet med att nå målen?
Övriga synpunkter

Föredragning
Allmänt om remissen
Det är olyckligt att några av de utskickade underlagshandlingarna,
framför allt avfallsplanen, inte genomgått en noggrann granskning
innan de skickats ut på remiss. Dokumenten är svårlästa beroende
på layoutmässiga brister, hoppande bilder och förskjutna texter som
därtill förefaller oredigerade.

Process och planens förankring
Miljöförvaltningen tycker det är beklagligt att Lunds kommun
(liksom Malmö stad och Burlövs kommun) i slutskedet valde att
lämna den process som drivits gemensamt av SYSAV och ägarkommunerna. Visserligen speglar Lunds kommuns avfallsplan till
stor del de målsättningar och åtgärdsområden som är upptagna i
SYSAVs Kretsloppsplan, gemensam-kretsloppsplan_2021-2030_franavfalltillresurs.pdf (kretsloppsplanen.se). Fördelen av det
genomslag som ett gemensamt dokument kunnat få gentemot
invånare och aktörer i regionen går dock förlorad. Gemensamma
kampanjer och insatser, men även benchmarking, inom avfallsområdet ökar förutsättningarna att komma framåt i omställningen
till en cirkulär ekonomi.
Samtidigt är det ett faktum att Lund länge legat i framkant gällande
innovativ resurshantering i avfalls- och renhållningsfrågor. Lunds
ledande roll i att kontinuerligt utveckla avfallshanteringen kan
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sporra andra, men arbetet får inte bromsas av mindre progressiva
kommuner i regionen om vi ska nå visionen om ett hållbart Lund.

Renhållningsordningens olika deldokument
Remissen innehåller utöver förslag till avfallsplan och föreskrifter för
avfallshantering även ett antal bilagor. Kanske beror det på
omständigheter omnämnda ovan (layoutmässiga brister m.m.) men
förvaltningen uppfattar dokumentens inbördes relation som något
oklar. Som exempel kan nämnas att den framtagna miljökonsekvensbeskrivningen ger en god bild över den miljöpåverkan som avfall och
avfallshantering kan innebära inom olika målområden, förvaltningen
tycker dock att det är svårt att se hur dessa frågor omhändertas i
renhållningsordningens olika måldokument för avfallsplaneringen.

Avfallplanen
Avfallsplanen definierar fyra tydliga mål som i huvudsak utgår från
beslutade mål om avfall i Lunds program för ekologisk hållbar
utveckling (LundaEko). Miljöförvaltningen anser att det är positivt
att avfallsplanen fokuserar på ett mindre antal målområden, då detta
kan bidra till ett ökat engagemang och bättre måluppfyllelse.
Förvaltningen anser också att det är positivt med årlig uppföljning i
samband med nämndernas årsanalyser.
Delområde 1 Minskning av avfall
I förslaget tilldelas miljönämnden ett ansvar för genomförandet av
åtgärd 1.4 Öka kunskapen om avfallsminimering för verksamheter och
utreda möjligheterna till att börja mäta utomkommunala verksamheters
avfall för att skapa aktiviteter utifrån dessa resultat.
Miljöförvaltningen anser att uppdraget inte kan genomföras inom
ramen för miljönämndens tillsynsansvar. Miljönämndens tillsynsinsatser utgår från den nationella strategin för tillsyn enligt
miljöbalken och de uppdrag som centrala myndigheter ålägger
kommunerna att genomföra. Under programperioden 2022-2024
har Naturvårdsverket fastställt följande fokusområden inom
avfallsområdet:




Masshantering
Illegal avfallshantering
Återvinning av avfall så att det upphör att vara avfall

Varje angivet fokusområde har effektmål, preciseringar och krav på
uppföljning/återrapportering till centrala myndigheter.
Avfallsplanens åtgärd 1.4 är, såsom den är formulerad, tämligen
ospecifik till sin omfattning. Det bedöms inte rimligt att inhämta
uppgifter från varje enskild verksamhetsutövare i kommunen,
förvaltningen har heller inget verksamhetssystem som kan hantera
den typen av uppgifter. Förvaltningen vill också erinra om att tillsyn
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syftar till regelefterlevnad. Det ska således finnas skäl ur ett
tillsynsperspektiv att ålägga en verksamhet att rapportera in
uppgifter, en myndighet ska inte heller samla in uppgifter som inte
behövs för tillsynen.
Om åtgärd 1.4 kvarstår med miljönämnden som delansvarig
förutsätter detta att resurser för genomförandet tillförs nämnden
och formuleringen av uppdraget måste tydliggöras att det rör sig om
ett miljöstrategiskt arbete, inte i egenskap av tillsynsmyndighet.
Delområde 3 Nedskräpning
Miljöförvaltningen anser att det är positivt att nedskräpning lyfts
fram som ett prioriterat målområde i avfallsplanen. Förvaltningen
får tidvis in många klagomål på nedskräpning såväl i staden som ute
i naturen. Det finns sedan gammalt ett kommunalt ansvar för frågan
definieras genom lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning, förvaltningen har dock inte uppfattat
att frågan haft hög prioritet i kommunen tidigare.
På nationell nivå så har problemet uppmärksammats av Havs- och
vattenmyndigheten (HaV) som oroas över nedskräpning av marina
miljöer, bl.a. av mikroplatser men även pappmuggar och annat skräp, och
att detta kan transporteras långväga med vinden eller via våra
vattendrag. I Marin strategi för Nordsjön och Östersjön (havochvatten.se)
anges följande:
Utöver fiskerelaterat skräp utgör skräp från allmänheten en stor källa till
skräpet på stränder både i Västerhavet och i Östersjön. Inom detta
område bedöms finnas omfattande lagstiftning för att adressera dessa
källor. Exempelvis är nedskräpning inte tillåtet. Även lindrig
nedskräpning, s.k. ringa nedskräpningsförseelse blir straffbart från och
med 1 januari 2022. Kommunerna ansvarar för att återställa platser som
skräpats ned.
Kommunerna ska även ta fram en avfallsplan för att förebygga och
begränsa nedskräpning; ÅPH 23 i det första åtgärdsprogrammet för
havsmiljön innebär att kommunerna vid revidering av sina avfallsplaner
ska inkludera strategier för att minska tillförseln av marint skräp.
Fortsatt avfallsförebyggande arbete med fokus på marint skräp, i linje
med denna åtgärd är därför angeläget.

Det finns krav på kommunerna att årligen återrapportera genomförda
åtgärder enligt bestämmelser i HaV:s åtgärdsprogram. Förvaltningen
finner det därför positivt att avfallsplanen nu uppmärksammar
problemet med nedskräpning och tydligt definierar ansvaret för frågekomplexet hos tekniska nämnden.
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Föreskrifter för avfallshantering
Miljöförvaltningen anser att det är positivt att förslaget till
föreskrifter har ett pedagogiskt upplägg och ett lättläst språk som
gör reglerna tillgängliga för allmänheten. Föreskrifterna hanterar i
allt väsentligt de frågor som de enligt regelverket ska innehålla.
I ett antal paragrafer anges hänvisningar såsom § 0-0 eller §§ 0-30
eller motsvarande. Miljöförvaltningen förstår att detta beror på att
det kan bli ändringar i dokumentet efter remisshanteringen.
Förvaltningen förutsätter att vid slutredigering kommer korrekta
hänvisningar att infogas i föreskrifterna.
I de nu gällande föreskrifterna om avfallshantering finns en paragraf
(§ 26) som anger att:
Enskilda hushåll får själva transportera bort grovavfall till
återvinningscentral där det ska sorteras enligt de anvisningar som finns
på platsen. Farligt avfall och eloch elektronikavfall ska enskilda hushåll
transportera bort för avlämning vid återvinningscentraler,
miljöstationer eller till de mottagare som kommunen anvisar. Inlämnat
avfall ska vara paketerat så att det kan hanteras och lagras utan risker
för personal och utrustning.

Motsvarande paragraf saknas i förslag till nya föreskrifter och
förvaltningen saknar en motivering till varför denna paragraf
plockats bort. Miljöförvaltningen vill varna för att det kan få
allvarliga konsekvenser om rätten för enskilda hushåll att själva
transportera bort grovavfall till återvinningscentral upphör att gälla.
Vidare saknar miljöförvaltningen en tabell eller motsvarande som
redovisar bestämmelser om sortering, emballering och överlämning.
En sådan sammanställning underlättar för invånare/abonnenter att
veta var man skall lämna sitt avfall.
I sammanhanget vill förvaltningen även lyfta frågan om den s.k.
TipTapp-domen (MÖD M 6891-20). Domstolen har avgjort en fråga
som kortfattat innebär att kommunen faktiskt själv kan styra om de
vill öppna upp för andra aktörer att transportera avfallet.
Renhållningsverket och miljöförvaltningen har haft ett inledande
möte där konsekvenserna av domen diskuterats. Förvaltningen
förutsätter att denna dialog kan slutföras mellan tjänstepersoner på
berörda förvaltningar innan slutlig utformning av föreskrifterna
antas av kommunfullmäktige.
I 12 § bör tilläggas att miljöförvaltningen ska kontaktas vid
installation eller ändring av små/enskilda avloppsanläggningar i
enlighet med bestämmelser i miljöbalken.
I 27 § om dragvägars beskaffenhet anges att dragvägen ska ha
belysning, och att detta gäller både vid tömning av kärl och när slang
dras till små/enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar
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för matavfall. Miljöförvaltningens bedömning är att det inte är
motiverat eller rimligt att kräva att dragvägen till små/enskilda
avloppsanläggningar ska ha belysning.
Tabell 1 Olika begrepp som används i föreskrifterna, eller i
anslutning till föreskrifterna. Miljöförvaltningen har inte hunnit
processa tabellen internt och vill därför framföra önskemål om en
dialog i frågan mellan tjänstepersoner på berörda förvaltningar.
Tabell 2 Sammanställning över undantag och vilken instans som
prövar olika ärenden. Här anges att begäran om Uppehåll i
hämtning av avfall från fettavskiljare ska ske genom ansökan till
tillsyns-myndigheten. I § 64 anges att ansökan ska göras hos
avfallsansvarig nämnd. Miljöförvaltningen anser att frågan i första
hand bör avgöras av ledningsnätsägaren, VA SYD, och i andra hand
av avfallsansvarig nämnd. Avgörande för att kunna fatta beslut i
frågan är god kunskap om ledningsnätets beskaffenhet och tillgång
till abonnentregister.

Nedlagda deponier
Miljöförvaltningen anser att arbetet med att säkra och ha kontroll på
nedlagda deponier är angeläget och behöver fortsätta, särskilt mot
bakgrund av det stora antalet nedlagda deponier som finns i
kommunen, varav många är lokaliserade med risk att förorena
grund- och ytvatten.
Problematiken har också uppmärksammats av kommunstyrelsen
som gett kommunkontoret i uppdrag att i samråd med berörda
förvaltningar utreda ansvarsfördelningen mellan renhållningsstyrelsen och tekniska nämnden vad gäller hantering av nedlagda
deponier i Lunds kommun. Uppdraget ska återrapporteras till
kommunstyrelsen senast 31 maj 2022.
Miljöförvaltningen föreslår miljönämnden att besluta att anta
miljöförvaltningens skrivelse som sin egen.

Beredning
Ärendet har beretts av tjänstepersoner inom miljöförvaltningen.

Barnets bästa
Till remisshandlingarna har bifogats en barnkonsekvensanalys som
ingående behandlar avfallsplanens målsättningar och konsekvenser
ur ett barnrättsperspektiv (Bilaga 3). Miljöförvaltningen bedömer att
denna handling uppfyller gängse kriterier inom området.
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Ekonomiska konsekvenser
Om åtgärd 1.4 kvarstår med formulering som i liggande förslag och
med miljönämnden som delansvarig förutsätter detta att resurser för
genomförandet tillförs nämnden.
I övrigt bedöms förslaget till renhållningsordning för Lunds kommun
inte medföra några ekonomiska konsekvenser för miljönämnden.

Björn Berséus
Miljödirektör

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Stefan Andersson
Miljöinspektör

Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2022-01-27

§ 8 Yttrande över förslag till Lunds kommuns
renhållningsordning 2022-2026.
Dnr KU 2021/0364

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättat yttrande över förslag till Lunds kommuns
renhållningsordning 2022-2026.

Sammanfattning

För varje kommun ska det enligt miljöbalken finnas en
renhållningsordning bestående av en avfallsplan samt föreskrifter
för avfallshantering. Renhållningsstyrelsen har arbetat fram förslag
till ny renhållningsordning. Den 1 december 2021 beslutade
kommunstyrelsen att skicka upprättat förslag till Lunds kommuns
renhållningsordning på remiss till samtliga kommunens nämnder
och styrelser. Förslaget omfattar avfallsplan, med tillhörande bilagor
samt föreskrifter för avfallshantering.
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på det nya förslaget på
renhållningsordning 2022-2026 och på att planering och uppföljning
integreras med befintligt arbete med ekologisk hållbar utveckling.
Det som fortfarande står oklart är vilka indikatorer som respektive
nämnd förväntas följa upp och om de föreslagna indikatorerna är
uppföljningsbara i nuvarande utformning.
Kultur- och fritidsnämnden godkänner upprättat yttrande över
Lunds kommuns renhållningsordning 2022-2026.

Yrkanden

Christian Gehrmann (FNL) och Sebastian Jaktling (S) yrkar på bifall
till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Christian
Gehrmann (FNL) med flera. Ordföranden ställer proposition på
yrkandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta.

Underlag för beslut
•
•

Justerare

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-10
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen arbetsutskott 2021-1122 § 304 Lunds kommuns renhållningsordning 2021–2024,
remissutskick.
Utdragsbestyrkande

1 (4)

Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2022-01-27
•
•
•
•
•
•
•
•

Nulägesbeskrivning, bilaga 1
Miljökonsekvensbeskrivning, bilaga 2
Barnkonsekvensanalys, bilaga 3
Uppföljning av gamla avfallsplanen, bilaga 4
Projektorganisation och samråd, bilaga 5
Nedlagda deponier, bilaga 6
Relaterade delmål i hållbarhetsprogrammen, bilaga 7
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-08 Lunds
kommuns renhållningsordning 2022–2026, remissutskick.

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
För kännedom:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-01-27

KU 2021/0329

Kultur- och fritidsnämnden
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

Övriga

Justerare
Paragrafer

Justerare

2022-01-27 klockan 17.30–19.50, Digitalt/Stora Södergatan 47
Christian Gehrmann (FNL), ordförande
Gunnar Brådvik (L), vice ordförande, deltar digitalt
Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande, deltar digitalt
Adrian Borin (M), deltar digitalt
John Lager (C), deltar digitalt
Sofia Hallonqvist (KD), deltar digitalt
Kerstin Vikner (S), deltar digitalt
Gabor Tilesch (S), deltar digitalt
Peter Bergwall (MP), deltar digitalt
Göran Fries (V), deltar digitalt
Victoria Tiblom (SD), deltar digitalt
Bozena Irene Werbart (L), deltar digitalt
Peter Hedberg (L), deltar digitalt
Karl Melin (M), deltar digitalt
Linn Tufvesson (M), deltar digitalt
Eva Björn (FNL), deltar digitalt
Elvira Mehic (S), deltar digitalt
Edvina Palmkrantz (S), deltar digitalt
Elsa Christersson (MP), deltar digitalt
Saima Jönsson Fahoum (V), deltar digitalt
Sengül Köse Lindqvist (FI), deltar digitalt
Jonas Johansson (SD), deltar digitalt

Mårten Hafström, kultur- och fritidsdirektör
Michael Holmkvist, administrativ chef
Mårthen Mirza, kulturchef, deltar digitalt
Jari Kajanne, idrotts- och fritidschef, deltar digitalt
Kristina Elding, utvecklingsstrateg, §§ 1-9, deltar digitalt
Karin Runevad, enhetschef, §§ 1-2, deltar digitalt
Inger Andreasson, personalrepresentant, deltar digitalt
Peder Severin, nämndsekreterare
John Lager (C)
§ 1–12

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsnämnden

Tid och plats för justering
Underskrifter

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-01-27

KU 2021/0329

2022-02-03, digitalt

Sekreterare

Peder Severin
Ordförande

Christian Gehrmann (FNL)
Justerare

John Lager (C)
ANSLAG/BEVIS

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Kultur- och fritidsnämnden
2022-01-27
§ 1–12

2022-02-04

Datum då anslaget tas ned

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Underskrift

Peder Severin

Justerare

Utdragsbestyrkande

2022-02-25
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Mira Ganslandt Norsell
Miljöstrateg

Yttrande över förslag till Lunds kommuns
renhållningsordning 2022-2026.
Förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar
att

godkänna upprättat yttrande över förslag till Lunds kommuns
renhållningsordning 2022-2026.

Sammanfattning
För varje kommun ska det enligt miljöbalken finnas en
renhållningsordning bestående av en avfallsplan samt föreskrifter
för avfallshantering. Renhållningsstyrelsen har arbetat fram förslag
till ny renhållningsordning. Den 1 december 2021 beslutade
kommunstyrelsen att skicka upprättat förslag till Lunds kommuns
renhållningsordning på remiss till samtliga kommunens nämnder
och styrelser. Förslaget omfattar avfallsplan, med tillhörande bilagor
samt föreskrifter för avfallshantering.
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på det nya förslaget på
renhållningsordning 2022-2026 och på att planering och uppföljning
integreras med befintligt arbete med ekologisk hållbar utveckling.
Det som fortfarande står oklart är vilka indikatorer som respektive
nämnd förväntas följa upp och om de föreslagna indikatorerna är
uppföljningsbara i nuvarande utformning.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås godkänna upprättat yttrande
över Lunds kommuns renhållningsordning 2022-2026.

Underlag för beslutet



Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-10
(denna skrivelse)
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen arbetsutskott 2021-1122 § 304 Lunds kommuns renhållningsordning 2021–2024,
remissutskick.






Postadress

Nulägesbeskrivning, bilaga 1
Miljökonsekvensbeskrivning, bilaga 2
Barnkonsekvensanalys, bilaga 3

Besöksadress

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kultur-fritid@lund.se
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Uppföljning av gamla avfallsplanen, bilaga 4
Projektorganisation och samråd, bilaga 5
Nedlagda deponier, bilaga 6
Relaterade delmål i hållbarhetsprogrammen, bilaga 7
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-08 Lunds
kommuns renhållningsordning 2022–2026, 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. Nu gällande
renhållningsordning antogs av kommunfullmäktige den 15 juni
2016.
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 tjänstepersoner och politiker inom Lunds kommun
och i samarbete med SYSAV och kommunerna i SYSAV-regionen.
Kultur- och fritidsnämnden har under arbetet haft 1 tjänsteperson
som deltagit i workshops och i dialog med Lunds renhållningsverk.
Förslaget till renhållningsordning omfattar avfallsplan, med
tillhörande bilagor samt föreskrifter för avfallshantering.
Avfallsplanen
Det är lagstadgat att kommuner ska ha en avfallsplan, med mål och
åtgärder i syfte att minska avfallets mängd och farlighet. Våra
resurser ska ingå i ett cirkulärt kretslopp där farliga ämnen fasas ut.
Med avfallsplanen syftar Lunds kommun att höja ribban med
avfallsarbetet inom kommunen, bidra till kommunfullmäktiges
beslutade hållbarhetspolicy med tillhörande målprogram, och
tillsammans med Lunds näringsliv och invånare sprida kunskap som
förändrar både konsumtionstrender såväl som sorterings- och
återvinningsmönster.
Det övergripande styrande målet för avfallsplanen är det redan
beslutade målet om avfall som finns i Lunds program för ekologisk
hållbar utveckling 2021 – 2030 (LundaEko), "I Lunds kommun ska
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mängden verksamhetsavfall och hushållsavfall minska markant.
Mängden hushållsavfall ska jämfört med år 2013 minska med minst
35 procent per invånare".
I enlighet med föreskrifter om kommunala avfallsplaner ska även
avfallsplanen innehålla ett mål om nedskräpning. Målet för Lunds
kommun är att: "I Lunds kommun ska nedskräpningen minska".
I LundaEko och program för social hållbarhet finns ytterligare delmål
som styr arbetet med åtgärder i avfallsplanen. Detta är bland annat
delmål kring hållbar upphandling, matsvinn, cirkulärt näringsliv,
miljö- och hälsofarliga ämnen, cirkulärt och klimatneutralt byggande
samt jämlik och jämställd service (se bilaga 7).
Avfallsplanen föreslås gälla under perioden 2022 – 2026 och
innehåller fyra delområden. Dessa är:





Avfallsminimering
Utsortering
Nedskräpningen
Samverkan.
För respektive mål finns indikatorer som ska leda avfallsarbetet
framåt med målvärden och mätmetod.
Under varje delområde föreslås ett antal kommunövergripande
åtgärder. Det är Lunds kommuns nämnder och styrelser som är
ansvariga för att dessa genomförs samt planera och genomföra
aktiviteter på förvaltnings- och bolagsnivå som bidrar till
måluppfyllelse utifrån respektive ansvarsområden och rådighet.
Kultur- och fritidsnämnden står ej som huvudansvarig för någon
åtgärd i förslaget på avfallsplan men ska inom sitt
verksamhetsområde bidra till samtliga delområden. Arbetet med
avfallsminimering, källsortering, minskad nedskräpning och
samverkan sker idag systematiskt och kontinuerligt inom ramen för
verksamheternas ordinarie miljöledningsarbete.

Bilagor
Till avfallsplanen följer sju bilagor, dessa är:
1. Nulägesbeskrivning, beskriver hur avfalls- och

renhållningsverksamheten fungerar i Lunds kommun.

2. Miljökonsekvensbeskrivning, innehåller resultatet av den

miljökonsekvensanalys som har genomförts.

3. Barnkonsekvensanalys, innehåller resultatet av den

barnkonsekvensanalys som har genomförts.

4. Uppföljning av gamla avfallsplanen, innehåller en uppföljning av de

mål och åtgärder som fastställdes i Lunds avfallsplan 2016–2020.
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5. Projektorganisation och samråd, beskriver hur arbetet med

framtagandet skett.

6. Nedlagda deponier, inventering och riskklassning av nedlagda

deponier i Lunds kommun.

7. Relaterade delmål i hållbarhetsprogrammen, tydliggör kopplingarna

till kommunens hållbarhetspolicy samt tillhörande program inom
hållbarhetsområdet.

Föreskrifter
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.

Nämndens yttrande
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på det nya förslaget till
renhållningsordning 2022 – 2026 och på att planering och
uppföljning integreras med befintligt arbete med ekologisk hållbar
utveckling. Samarbeten och samverkan är en viktig faktor för att
lyckas med de ambitiösa miljömål som kommunen har, varför kulturoch fritidsnämnden välkomnar att förvaltningsövergripande
samarbeten lyfts som en viktig del i arbetet med Lunds nya
avfallsplan. I planen beskrivs ett antal indikatorer som sannolikt
bygger på att respektive nämnd bidrar med underlag. Om så är fallet
vore det önskvärt att detta framgår för att kultur- och
fritidsnämnden ska kunna bedöma arbetsinsatsen i uppföljningen av
planen. Det som fortfarande står oklart är vilka indikatorer som
respektive nämnd förväntas följa upp och om de föreslagna
indikatorerna, som de ser ut i föreliggande förslag, är
uppföljningsbara.

Beredning
Ärendet har beretts inom staben samt i samverkan med barn- och
skolförvaltningens miljösamordnare.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys är genomförd i samband med
framtagandet av Lunds kommuns renhållningsordning, denna
återfinns i 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 stora möjligheter att
förbättra barns och ungas levnadsvillkor både på kort och lång sikt
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Ekonomiska konsekvenser
Enligt föreliggande förslag på avfallsplan ska kommunens nämnder
och styrelser beakta avfallsplanens mål i den strategi och
planeringsprocess som resulterar i en ekonomi- och
verksamhetsplan (EVP). På detta sätt integreras miljöfrågorna i
verksamhetens planering, och kostnaderna för att uppnå målen i
avfallsplanen kopplas till den interna budgetprocessen.

Mårten Hafström
Kultur- och fritidsdirektör

Michael Holmqvist
Administrativ chef

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
För kännedom:

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2022-02-09

§ 38 Remiss – Förslag till Lunds kommuns
renhållningsordning 2022–2026 – omedelbar
justering
Dnr TN 2021/0923

Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att

yttra sig i enlighet med det som framförts i tekniska
förvaltningens tjänsteskrivelse, samt

att

tekniska förvaltningen ges i uppdrag att, efter samråd med
aktuella förvaltningar, återkomma med förslag till åtgärder för
att minska nedskräpning via tobaksavfall i Lunds kommun, till
exempel genom fler välplacerade behållare för fimpar,
snuspåsar och annan tobak, samt

att

paragrafen justeras den 10 februari 2022, klockan 12.00.

Protokollsanteckningar
Gunnar Linde (KD) anmäler följande anteckning till protokollet:
Kristdemokraterna instämmer i FörNyaLunds tilläggsyrkande.

Sammanfattning
Ett förslag till ny renhållningsordning med tillhörande avfallsplan
har arbetats fram för Lunds kommun. Avfallsplanen har som syfte att
arbeta med att nå en hållbar resurshantering. Planen tar upp olika
aspekter på avfall och behovet av att avfallet dels minskas, dels
återvinns i högre grad. Planen ska bidra till kommunfullmäktiges
beslutade policy för hållbar utveckling med tillhörande målprogram.
Tekniska förvaltningen ställer sig positiv till förslaget under
förutsättning att förvaltningens synpunkter beaktas.

Yrkanden
Ordförande Jan Annerstedt (FNL) yrkar bifall till tekniska
förvaltningens beslutsförslag, då dock med tillägg enligt följande:
att tekniska förvaltningen ges i uppdrag att, efter samråd med
aktuella förvaltningar, återkomma med förslag till åtgärder för att
minska nedskräpning via tobaksavfall i Lunds kommun, till exempel
genom fler välplacerade behållare för fimpar, snuspåsar och annan
tobak.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2022-02-09
Margareta Kristensson (S) yrkar bifall till förvaltningens
beslutsförslag.
Magnus Liljeroth (SD) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Johan Nilsson (C) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag såväl
som till ordförande Jan Annerstedts (FNL) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på yrkande om bifall till
tekniska förvaltningens beslutsförslag, vilket framställts av
ordföranden själv, Margareta Kristensson (S), Magnus Liljeroth (SD)
och Johan Nilsson (C), och finner att tekniska nämnden beslutar i
enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter proposition på eget tilläggsyrkande,
vilket även biträtts av Johan Nilsson (C), och finner att tekniska
nämnden beslutar i enlighet även med detta.

Underlag för beslut



Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-03
Lunds kommuns avfallsplan, remisshandling, 2021-12-27

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
För kännedom:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-09

TN 2021/0852

Tekniska nämnden
Tid och plats

Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

2022-02-09 klockan 17.30–20.50, ajournering klockan 18.50–
19.10; 20.00–20.05, Kristallen plan 7, Porfyren 1 och 2, Brotorget
1, Lund/Microsoft Teams
Jan Annerstedt (FNL), ordförande
Cecilia Barnes (L), vice ordf, deltar digitalt
Karin Svensson Smith (MP), 2:e v ordf, deltar digitalt
Lars Leonardsson (M), deltar digitalt
Johan Nilsson (C), deltar digitalt
Johanna Kyander (FNL), deltar digitalt
Mikael Thunberg (S), deltar digitalt
Margareta Kristensson (S), deltar digitalt
Steingrimur Jonsson (V), deltar digitalt
Magnus Liljeroth (SD), deltar digitalt
Johnny Hulthén (S), ersätter Lena Fällström (S); deltar digitalt

Martin Martinez y Rique (L), deltar digitalt
Alexander Wallin (M), deltar digitalt
Ann-Christine Larsson (C), deltar digitalt
Gunnar Linde (KD), deltar digitalt
Shahad Lund (MP), deltar digitalt
Rebecca Johansson (V), deltar digitalt
Carl Danielsson (SD), deltar digitalt

Övriga

Mikael Fritzon, teknisk direktör
Heléne Öhrström, administrativ chef
Anita Wallin, exploateringschef, deltar digitalt
Johan Gomér, gatuchef, deltar digitalt
Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare, deltar digitalt
Pernilla von Strokirch, projektchef , deltar digitalt
Richard Kettunen Brown, nämndsekreterare
Anders Söderberg, personalföreträdare, deltar digitalt
Irene Björklund, förvaltningsadministratör/IKT-samordnare
Philip Lee, kommunsekreterare

Justerare

Johan Nilsson (C)

Paragrafer

§ 38–41 och 44

Justerare

Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden

Tid och plats för justering

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-02-09

TN 2021/0852

Digital justering den 10 februari klockan 12.00

Underskrifter
Sekreterare

Philip Lee

Ordförande

Jan Annerstedt (FNL)

Justerare

Johan Nilsson (C)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2022-02-09

Paragrafer

§ 38–41 och 44

Datum då anslaget sätts upp

2022-02-11

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Philip Lee

Justerare

Utdragsbestyrkande

2022-03-05

Tekniska förvaltningen
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2022-01-03
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Anita Wallin

Johan Gomér

Karl-Oscar Seth

Remiss - Förslag till Lunds kommuns renhållningsordning 2022-2026 – omedelbar justering
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att

yttra sig i enlighet med det som framförts i tekniska
förvaltningens tjänsteskrivelse, samt

att

justera ärenden den 10 februari 2022.

Sammanfattning

Ett förslag till ny renhållningsordning med tillhörande avfallsplan
har arbetats fram för Lunds kommun. Avfallsplanen har som syfte att
arbeta med att nå en hållbar resurshantering. Planen tar upp olika
aspekter på avfall och behovet av att avfallet dels minskas, men
också att det återvinns i högre grad. Planen ska bidra till kommunfullmäktiges beslutade policy för hållbar utveckling med tillhörande
målprogram.
Tekniska förvaltningen ställer sig positiv till förslaget under
förutsättning att förvaltningens synpunkter beaktas.

Underlag för beslutet
•
•

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-03
Lunds kommuns avfallsplan, remisshandling, 2021-12-27

Ärendet

Ett förslag till ny renhållningsordning med tillhörande avfallsplan
har arbetats fram för Lunds kommun. Avfallsplanen har som syfte att
arbeta med att nå en hållbar resurshantering. Planen tar upp olika
aspekter på avfall och behovet av att avfallet dels minskas, men
också att det återvinns i högre grad.
Planen ska bidra till kommunfullmäktiges beslutade policy för
hållbar utveckling med tillhörande målprogram, och tillsammans
med Lunds näringsliv och invånare sprida kunskap som förändrar
både konsumtionstrender såväl som sorterings- och återvinningsmönster.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

tekniska.forvaltningen@lund.se
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Planen innehåller fyra delområden; avfallsminimering, utsortering,
nedskräpning och samverkan. Delområdena är baserade på mål på
såväl global, nationell och lokal nivå. För respektive delområde finns
åtgärder och indikatorer som ska leda avfallsarbetet framåt.
I remissvaren önskas svar på ett antal frågor som redovisas nedan,
följt av tekniska förvaltningens svar.
Är målsättningarna i Avfallsplanen tillräckligt ambitiösa?

Tekniska förvaltningen anser det är positivt att planen tydliggör hur
Lunds kommun kan bidra till de globala, nationella och lokala målen.
Är förslaget lätt att ta till sig och förstå?

Tekniska förvaltningen anser att ett par av åtgärderna har liten eller
otydlig koppling till hänvisade mål. Till exempel på sidan 30 i
Avfallsplanen kopplas det globala målet ”Genomförande globalt
partnerskap” till placering av papperskorgar i Lunds kommun.
Hur kan er organisation bidra i arbetet för att nå målen i
Avfallsplanen?

Tekniska förvaltningen anser att planen i stort fångar åtgärder som
är möjliga för tekniska förvaltningen att arbeta vidare med.
Förvaltningen anser dock att benämningen ”offentlig plats” bör
ersättas med ”allmän plats” för att förtydliga att tekniska nämnden
inte är ansvarig för offentliga ytor som finns inom kvartersmark, till
exempel köpcenter och yttre entréplatser i anslutning till dessa. Med
användningen av det juridiska begreppet allmän plats blir kopplingen tydligare gentemot PBL (Plan- och bygglagen).
Hur kan kommunen arbeta för att involvera kommuninvånare,
organisationer och företag i arbetet med att nå målen?

Tekniska förvaltningen anser att planens förslag till åtgärder som
finns under delområde 4, ”Samverkan”, har goda möjligheter att
skapa engagemang och drivkraft för att nå målen.

Föredragning

Tekniska förvaltningen ställer sig positiv till förslaget som Lunds
kommuns avfallsplan innebär, förutsatt att ovanstående synpunkter
beaktas.

Beredning

Ärendet har beretts av tekniska förvaltningen.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.
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Förvaltningens förslag till beslut medför initialt inga direkta
ekonomiska konsekvenser.
Mikael Fritzon
Teknisk direktör

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
För kännedom:
Akten
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Utgåva 20220721

Remiss renhållningsföreskrifter
Ärendenummer
Inskickat

220721-LRV_29-BH01
2022-07-21 14:07

Dina synpunkter
Är förslaget lätt att ta till sig och förstå?

Lämna dina synpunkter på förslaget till renhållningsföreskrifter.

Synpunkterna är lämnade av:

Postadress
Lunds renhållningsverk
Box 41, 221 00 Lund

Besöksadress
Traktorvägen 16

Ja
”Ytterliggare regler, riktlinjer, instruktioner och rekomendationer
om avfallshantering” Varför hänvisas det inte till Avfall sveriges
riktlinjer?
§12 varför hänvisas det inte till avfall sveriges handbok
soprummets utformning.
§22-23 bygg och rivningsavfall har samma paragraf som
hämtningsplats, drag- och transportväg.
§25 ska det inte vara max 25 meters dragväg? Enligt avfalls
sveriges riktlinjer.
§26 på nybyggnation borde det finnas en max slang längd på 10
meter.
§41 säck och säckställ finns inte längre, finns bara för mjukplast
gamla kunder.
§41 kund får köpa säck av LRV och inte ex biltema och liknande.
Eller återanvända gammal säck som man fått ex stenmjöl eller
liknande i.
§41 Underjordsbehållare införskaffas endast av
fastighetsinnehavaren.
§53 tabell 2 förlängt hämtningsintervall av avfall från små/enskilda
avloppsanläggningar. Ansökan till tillsynsmyndighet räcker.
Skyddsombud på LRV samt Enhetschefer.

Telefon kundtjänst
046-359 53 90

renhallningsverket@lund.se
www.lund.se
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LUNDS
UNIVERSITET

2022-07-04

Rektor

Lunds kommun

Yttrande över föreskrifter för
avfallshantering i Lunds kommun 20222026
Eit dnr KS 2021/0555

Lunds universitet har inbjudits att yttra sig över ovanstående. Lunds
universitet har inget mer att tillägga utan hänvisar till tidigare beslut
om yttrande över Lunds kommuns renhållningsordning 2022-2026
daterat 2022-01-27 och med dnr V 2021/3488.

Beslut
Beslut att avge detta yttrande har fattats av undertecknad vicerektor i
närvaro av donationschef Klemens Ganslandt efter hörande av
representant för Lunds universitets studentkårer och efter föredragning
av miljöchef Claes Nilen, LU Byggnad.

Kristina Eneroth

Postadress box 117, 221 00 Lund Besöksadress Sandgatan 5 Telefon 046-2224159, 046-222 00 00 E-post
claes.nilen@bygg.lu.se Webbadress www.lu.se

