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Förslag till ny renhållningsordning för Malmö stad 2021-2030–2030
STK-2020-1384
Sammanfattning

Tekniska nämnden har i skrivelse hemställt om att kommunfullmäktige antar förslag till ny Renhållningsordning för 2021–2030.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige antar i ärendet redovisat förslag till Renhållningsordning (Kretsloppsplan och Lokala föreskrifter för avfallshanteringen) 2021–2030 för Malmö stad att
ersätta nu gällande Renhållningsordning från och med den 1 januari 2021.
2. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen för omedelbart justerad.
Beslutsunderlag











Kretsloppsplan 2021–2030
Föreskrifter för avfallshantering
Tjänsteskrivelse Tekniska nämndens avfallsdelegation 201002 Förslag till ny renhållningsordning för Malmö stad 2021–2030
Protokoll Ägarnämnd Malmö 2020-10-02
Protokoll Tekniska nämndens avfallsdelegation 2020-10-02
Tekniska nämnden beslut 201020 § 346 med Särskilt yttrande (SD)
Förslag till ny renhållningsordning för Malmö stad 2021–2030, yttranden under samråd
Förslag till ny renhållningsordning för Malmö stad 2021–2030, samrådsredogörelse
G-Tjänsteskrivelse KSAU201130 Förslag till ny renhållningsordning för Malmö stad 20212030

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-30
Kommunstyrelsen 2020-12-09
Kommunfullmäktige 2020-12-22
Beslutet skickas till

SIGNERAD

2020-11-24

Malmö stads samtliga nämnder
Malmö stads helägda bolag
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VA SYD
Ärendet

VA SYD, Ägarnämnd Malmö, föreslog tekniska nämnden i Malmö, Avfallsdelegation, att för
egen del godkänna förslag till Renhållningsordning för Malmö och Burlöv och att överlämna
ärendet till tekniska nämnden i Malmö. Tekniska nämnden beslutade vid sammanträdet den 10
oktober att för egen del godkänna renhållningsordningen och föreslå kommunfullmäktige i
Malmö stad att godkänna densamma.
Renhållningsordningen utgörs av en avfallsplan (här kallad kretsloppsplan) och lokala
föreskrifter för avfallshanteringen. Kretsloppsplan 2021–2030 och Föreskrifter för avfallshantering är
gemensamma för Burlövs kommun och Malmö stad. Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken (1998:808)
ska varje kommun anta en renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige. Den ska
bestå av en avfallsplan samt föreskrifter för renhållning i kommunen. Renhållningsordningens
syfte är att ange inriktning för kommunernas avfallsverksamhet.
Arbetet med ny renhållningsordning för Burlöv och Malmö 2021–2030 har genomförts av en
arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från VA SYD och i samarbete med befintlig projektgrupp, med representanter från förvaltningar i Burlövs kommun och Malmö stad. Arbetet har
delvis skett tillsammans med Sysav och dess ägarkommuner.
Förslaget har kungjorts och varit föremål för samråd samt remitterats till ett stort antal intressenter. Inkomna yttrande har beaktats och revideringar har genomförts utifrån de inkomna synpunkterna, se bifogad samrådshandling.
Kretsloppsplan 2021–2030 tar avstamp i de globala hållbarhetsmålen och kopplas genom flera nivåer ihop med de lokala målen. Kretsloppsplanen innehåller fyra målområden och tio mål. De
fyra målområdena är:





Målområde 1 – förebyggande av avfall
Målområde 2 – effektiv återanvändning
Målområde 3 – minskat spill
Målområde 4 – förtroende och samverkan

Till varje mål finns det beskrivet åtgärder samt ansvariga aktörer för att uppnå målen. Åtgärderna
är inte detaljerade eller tidsatta, vilket innebär att de kontinuerligt måste utvecklas i de handlingsplaner som ska tas fram gemensamt av VA SYD och kommunernas förvaltningar. Hur målen mäts och följs upp anges under respektive mål.
Föreskrifter för avfallshantering innehåller mer detaljerade bestämmelser. Dessa föreskrifter träder i
kraft den 1 januari 2020 i Burlövs kommun och Malmö stad. Tidigare föreskrifter för avfallshantering upphör då att gälla.
Ekonomisk konsekvensanalys
Kostnadsanalysen redovisar att vissa aktiviteter kan genomföras inom ramen för befintliga budgetar. Andra aktiviteter kan kräva förstärkning av personella resurser eller ökade drifts- eller investeringskostnader. En del av kostnaderna uppstår inom kommunernas avfallsverksamheter
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medan andra kostnader belastar andra verksamheter. Finansiering kan därmed ske antingen genom avfallstaxan eller genom skatten. I många fall förväntas kostnaderna sjunka som ett resultat
av de aktiviteter som genomförs med utgångspunkt från kretsloppsplanen, exempelvis till följd
av minskade inköp, minskade avfallsmängder, ökat återbruk, ökad materialåtervinning och minskad nedskräpning.
Utöver det redovisar miljökonsekvensbeskrivning och barnkonsekvensbeskrivning att planen
inte kommer överskrida relevanta miljökvalitetsnormer eller leda till några negativa konsekvenser
för barn och unga.
Stadskontorets bedömning
Stadskontoret anser att kretsloppsplan 2021–2030 med tillhörande bilagor, samt Föreskrift för avfallshantering är ambitiöst och har en tydlig struktur med fokus på att förebygga avfall och minska
resursanvändningen.
Med utgångspunkt i den ekonomiska konsekvensanalysen vill stadskontoret framhålla att oavsett
var eventuella kostnader uppstår är det av största vikt att aktivt arbeta för en god ekonomisk
hushållning av de kommunala resurserna. Stadskontoret ser det också föredömligt att en barnkonsekvensanalys har gjorts där barn har fått ge sitt perspektiv på kretsloppsplanen.
Stadskontoret vill också framhålla fortsatt samverkan mellan berörda parter i genomförandet av
planen. Stadskontoret anser att det är önskvärt att alla involverade är klara över och överens om
riktningar, ambitioner och roller i det fortsatta arbetet.
Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.
Ansvariga

Micael Nord Näringslivsdirektör
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

