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Avfallsavdelningen

Projektnr:

Ange projektnr.

Förslag till ny renhållningsordning 2021-2030
Förslag till beslut
Tekniska Nämndens Avfallsdelegation föreslås besluta
att

för sin del godkänna förslag till renhållningsordning för Burlöv och Malmö och

att

överlämna den till Tekniska nämnden för beredning samt antagande av kommunfullmäktige i
Burlöv och Malmö och

att

beslutet är omedelbart justerat.

Sammanfattning av ärendet
Renhållningsordningen utgörs av en avfallsplan (här kallad kretsloppsplan) och lokala föreskrifter för
avfallshanteringen. Kretsloppsplanen och föreskrifterna är gemensamma för Burlövs kommun och
Malmö stad.
Enligt miljöbalken ska varje kommun anta en renhållningsordning (15 kapitlet 41 §) 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.
Enligt krav i 9 kap avfallsförordningen (2020:614) och i föreskrifter (NFS 2020:6) från
Naturvårdsverket ska den också innehålla ett stort antal uppgifter, bland annat:
•
•
•
•
•
•

•

uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets
mängd och farlighet,
särskilda avsnitt om förpackningar och returpapper,
mål och åtgärder för att förebygga och hantera det avfall som kommunen ansvarar för,
mål och åtgärder för att förebygga och hantera avfall för avfall som kommunen inte ansvarar
för, i den utsträckning som kommunen kan påverka detta genom något styrmedel,
mål och åtgärder för att förebygga och begränsa nedskräpning,
en redogörelse för de styrmedel som kommunen planerar att använda för att uppnå målen
och genomföra åtgärderna och en beskrivning av hur målen och åtgärderna kommer att
följas upp,
en miljöbedömning av avfallsplanen ska göras, enligt krav i 6 kapitlet i miljöbalken.
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Föreskrifterna får avse:
1. hur utrymmen, behållare och andra anordningar för hantering av avfall ska vara beskaffade
och skötas,
2. att vissa slag av avfall ska förvaras och transporteras skilt från annat avfall,
3. skyldighet att i fråga om förvaring och transport av avfall vidta andra åtgärder som är
nödvändiga av återanvändnings- eller återvinningsskäl eller av andra hälso- eller miljöskäl,
4. att den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen där annat avfall än sådant
avfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken (kommunala
behandlingsmonopolet för ”kommunalt avfall”,) produceras ska lämna de uppgifter om
arten, sammansättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs som underlag
för kommunens renhållningsordning, och
5. hur en anmälan om eget omhändertagande av avfall på fastigheten ska göras.
6. ytterligare föreskrifter om hanteringen av det avfall som kommunen ansvarar för enligt 15
kap. 20 § miljöbalken
Föreskrifter enligt ovanstående punkter 1-3 och 6 får inte avse hantering av avfall som hanteras
genom en producents försorg enligt producentansvarsförordningarna. Föreskrifter enligt punkt 1 får
inte heller avse hur mottagnings- och behandlingsanordningar för avfall i hamnar ska vara beskaffade
och skötas.
Arbetet med en renhållningsordning för Burlöv och Malmö har genomförts av en arbetsgrupp
bestående av tjänstepersoner från VA SYD och i samarbete med befintlig avfallsplans projektgrupp,
med representanter från förvaltningar i Burlövs kommun och Malmö stad. Arbetet har delvis skett
tillsammans med Sysav och dess ägarkommuner.
I framtagandet av samrådsförslaget har bland annat samråd hållits med politiker, tjänstepersoner,
medborgare, intresseorganisationer samt barn och unga. Genom gemensamma workshops, frågor på
sociala medier och dialog med kommunernas förvaltningar har synpunkter inkommit och påverkat
innehållet.
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Samråd
Under två månader ställdes renhållningsordningen ut för att samla in synpunkter från allmänheten,
samt skickades på remiss till kommunens förvaltningar och nämnder. Samtliga inkomna yttranden
inklusive reservationer bifogas i sin helhet.
Under utställningstiden hölls en barndialog kring ny kretsloppsplan. De deltagande skolorna var
Dalslundsskolan i Burlöv, Kirsebergsskolan, Kryddgårdsskolan och Mellanhedsskolan i Malmö och
varje skola tog sig an ett mål var.
Efter utställning och remiss sammanställdes inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse som
bifogas ärendet. Revideringar har genomförts utifrån de inkomna synpunkterna samt förändringar
som skett i lagstiftningen. Den 1 augusti i år började regeringens förslag till genomförande av EUdirektiv på avfallsområdet gälla i svensk lagstiftning. Bland annat innebär det att uttrycket
kommunalt avfall ersätter termen hushållsavfall. Termerna stämmer inte helt överens med varandra,
vilket innebär att ”hushållsavfall” inte rakt av kan ersättas med termen ”kommunalt avfall”. Hänsyn
har tagits till det i förslaget till utformning av plan och föreskrifter.

Implementering
Gällande kretsloppsplanen är VA SYD samordnare för genomförande och uppföljning av målen. Som
samordnare vill VA SYD att kretsloppsplanen blir en aktiv arena för inspiration, kunskapsdelning och
samverkan. Därför arbetar VA SYD nu med att ta fram en stödjande strategi för att staka ut en tydlig
riktning framåt, att alla involverade är överens om riktning, ambitioner och roller.
I denna strategi ingår en kommunikationsplan för att involvera alla berörda aktörer samt en plan för
hur målen ska följas upp och utvärderas. Med berörda aktörer menar vi i första hand de kommunala
förvaltningarna i Burlövs kommun och Malmö stad samt kommunala bostadsbolag. Dessutom finns
en ambition att samverka med Sysav samt deras delägarkommuner.

Följande dokument bifogas:
Kretsloppsplan 2021-2030
Föreskrifter för avfallshantering
Samtliga yttranden och reservationer på förslag till ny renhållningsordning
Samrådsredogörelse

