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Svar på remiss LundaEko Kommunstyrelsens miljöoch hälsoutskott (2020-09-08 KS Mhu §39)
Förslag till beslut
Renhållningsstyrelsen föreslås besluta
att

som eget yttrande anta Renhållningsverkets tjänsteskrivelse

Sammanfattning
Renhållningsstyrelsen har beretts möjlighet att lämna synpunkter på
förslag till program för ekologisk hållbar utveckling, LundaEko 20212030.
Föreslaget program bygger i stort på samma övergripande struktur
som föregående program vilket ger en god överblick över målen.
Programmet innehåller sex målområden med delmål under
respektive. Ansvarig och berörda nämnder är utpekade för
respektive mål.
Berörda nämnder/styrelser är listade för respektive delmål med
ansvarig nämnd/styrelse markerad i fet stil. Strukturen på
programmet är använd tidigare och ger en bra överblick av målen.
Renhållningsverket ställer sig positiv till förslaget. De föreslagna
målen ligger väl i linje med redan pågående utveckling inom
styrelsens ansvarsområde.
En utveckling av förslag till kompletterande indikatorer behöver
genomföras.

Underlag för beslutet




Postadress

Box 21
22100 Lund

Renhållningsverkets tjänsteskrivelse den 1 oktober dnr RH
2020/0353, denna skrivelse
Beslut kommunstyrelsens miljö och hälsoutskott, dnr KS
2019/0202, att skicka på remiss
Remissversion 2020-09-16 av LundaEko med följebrev och
bilaga indikatorer

Besöksadress

Traktorvägen 16

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

renhallningsverket@lund.se
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Ärendet
LundaEko är ett kommunövergripande dokument som tillsammans
med Lunds program för social hållbarhet ger kommunen en
övergripande styrning. Programmet är ett av flera verktyg för att
förverkliga och konkretisera kommunens vision ”Lund skapar
framtiden med kunskap, innovation och öppenhet”. LundaEko gäller för
åren 2021–2030 och ersätter LundaEko II. Programmets måluppfyllnad
ska redovisas i en årlig hållbarhetsredovisning. Programmet kommer
under perioden att utvärderas och aktualiseras.
I remissen önskas i första hand fokus på synpunkter gällande; den
övergripande strukturen och innehållet i programmet samt förslagen
på huvudmål, delmål, ansvarsfördelning samt ekonomiska
konsekvenser.

Renhållningsstyrelsens verksamhet berörs främst av målområdena
Konsumtion och produktion samt Klimat

Beredning
Beredning har skett på tjänstemannanivå inom renhållningsverket.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys av synpunkterna på remissen har ej
bedömts relevant.

Ekonomiska konsekvenser
Delmålet 1.2 och 1.7 kan komma att leda till kostnadsökningar
beroende på vilka åtgärder Renhållningsstyrelsen beslutar om i dess
verksamhetsplan med anledning av LundaEko.

Föredragning
De föreslagna målen ligger väl i linje med redan pågående utveckling
inom styrelsens ansvarsområde.

Övergripande struktur
Remissversionen av LundaEko bygger i princip på samma
övergripande struktur som föregående program. Här finns sex
målområden med delmål under respektive. Berörda förvaltningar är
listade för respektive delmål med ansvarig nämnd/styrelse
markerad i fet stil. Renhållningsverket ställer sig positiv till att
berörd och ansvarig del i nämndorganisationen synliggörs.
Strukturen på programmet är i stort sett använd tidigare och ger en
bra överblick av målen. Det är positivt att en justering av struktur
skett för att möta FNs 17 globala hållbarhetsmål.

Tjänsteskrivelse
2020-10-01

3 (4)
Diarienummer

RH 2020/0353
Målområdena är Konsumtion och produktion, Miljö och hälsofarliga
ämnen, Klimat och energi, Boende och närmiljö, Biologisk mångfald
och ekosystemtjänster, Yt- och grundvatten.
Renhållningsstyrelsens verksamhet är i huvudsak berörd av
målområdena Konsumtion och produktion samt Klimat och energi.

Målområde Konsumtion och produktion
Huvudmål: År 2030 konsumerar och produceras det mer cirkulärt i
Lunds kommun. Det ska vara lätt att göra rätt. Nedan kommenteras
några av delmålen som har särskild relevans för
renhållningsstyrelsen.
Delmål 1.2 Upphandling
”Alla upphandlingar, som kommunkoncernen utför, av varor och
tjänster ska ställa relevanta hållbarhetskrav. Andelen upphandlingar
som sätter höga* samt innovativa** miljömässiga krav ska
kontinuerligt öka.”
Renhållningsstyrelsens verksamhet upphandlar framförallt fordon,
kärl och containers. Användande av upphandlingsmyndighetens krav
på avancerad och spjutspetsnivå inom dessa områden kommer att
leda till en kostnadsökning för renhållningsstyrelsen.
Delmål 1.7 Minskning av avfall och ökat återbruk
”Lunds kommun ska minska mängden verksamhetsavfall och
hushållsavfall markant. Hushållsavfallen ska minska med 35 procent
per invånare*.”
* En 35-procentig minskning innebär en minskning från 560 kg
hushållsavfall per person och år 2013 till 350 kg/år 2030. (nuläge ca
480kg/person)”
Lunds kommun fullgör genom Lunds Renhållningsverk skyldigheten
enligt miljöbalken att samla in hushållsavfall. Vad gäller verksamhetsavfall kan detta samlas in av andra inom avfallsbranschen.
En helhetsbild av verksamhetsavfallet kan därför inte tillhandahållas
av renhållningsverket.
I bilaga 1, Förslag på indikatorer, finns kompletterande indikatorer
till mål 1.7. Bland annat föreslås andelen utsorterat avfall ur
restavfallet följas. Den indikatorn ger en bra bild över Lundabornas
förmåga att källsortera och därmed möjliggöra återvinning av
material.

Tjänsteskrivelse
2020-10-01

4 (4)
Diarienummer

RH 2020/0353
Det föreligger framtida osäkerhet rörande producentansvaret och
fördelning av ansvaret mellan kommun och producenter vad gäller
tidningar vilket kan komma att påverka renheten i de olika
fraktionerna och därmed möjligheten till återvinning..
I bilagan finns även ett antal nya förslag på indikatorer kopplade till
mål 1.7. Dessa är:



kommunorganisationens eget avfall/ton per år
närhet till återvinning/återbruk

Indikatorn ”kommunorganisationens eget avfall” är idag inte möjlig
att mäta. En större investering skulle krävas för att särskilja
kommunorganisationens avfall från övrigt avfall.
Indikatorn ”närhet till återvinning/återbruk” behöver förtydligas
innan den används. T.ex. behöver definitionen av återbruk vara
tydlig. Om indikatorn ska användas föreslås kommunkontoret
ansvara för indikatorn då återbruk och återvinning sker inom flera
nämnder, kommunala bolag, ideella organisationer och
affärsdrivande verksamhet.

Målområde Klimat
Delmål 3.4 ”Energianvändningen ska minska med minst 15 procent
mellan 2015 och 2030 inom Lunds kommun”.
Måluppfyllelse kan till del försvåras av delmål 3.2. om förflyttning
mot eldrivna fordon används som arbetssätt för att minska
utsläppen av växthusgaser från transportsektorn.

Therese Fällman
Renhållningsdirektör

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott

