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Stadsbyggnadsnämnden
Datum

2020-05-04

Yttrande

Adress

August Palms plats 1
Diarienummer

Till

SBN-2020-401

VA SYD

Remiss från VA SYD - Samrådsförslag för renhållningsordning för Burlövs
kommun och Malmö stad, 20/00362
[Fyll i mottagarens diarienummer]

Stadsbyggnadsnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden ställer sig i stort bakom förslaget till renhållningsordningens båda
delar, d.v.s. både Kretsloppsplan 2021-2030 med tillhörande bilagor samt Föreskrifter för
avfallshantering, men har synpunkter på några av de föreslagna åtgärderna.
Yttrande

Stadsbyggnadsnämnden ställer sig i stort bakom förslaget till renhållningsordningens båda
delar, d.v.s. både Kretsloppsplan 2021-2030 med tillhörande bilagor samt Föreskrifter för
avfallshantering men har synpunkter på några av de föreslagna åtgärderna. VA SYD har
inkluderat stadsbyggnadskontoret och andra berörda förvaltningar genom kontinuerlig dialog
och olika workshops under framtagandet.
Förslaget till Kretsloppsplan 2021-2030 är ambitiöst och konkret med tydliga målområden och
mål. Till skillnad från gällande avfallsplan innehåller Kretsloppsplan 2021-2030 även förslag på
åtgärder samt vem som ansvarar för dessa. Åtgärderna är inte tidsatta utan tanken är att
under planens giltighetstid arbeta med de mest relevanta, aktuella eller prioriterade
åtgärderna. Stadsbyggnadsnämnden föreslås ha ansvar eller delansvar för sju åtgärder enligt
nedan:
1. I stadsplanerings- och exploateringsprocessen ska urban och industriell symbios stödjas samt plats skapas
för funktioner för förebyggande av avfall, återanvändning, reparation och delande.
2. Den kommunala stadsplaneringsfunktionen ska avsätta plats i översiktsplanen för större
återbruksfunktioner för t ex bygg- och anläggningsavfall
3. Den kommunala stadsplaneringsfunktionen ska arbeta för att det i detaljplaneprocesserna avsätts plats
för återbruk i nya projekt.
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4. Respektive förvaltning ska ta fram en strategi för vad som kan och ska återanvändas i just deras
organisation.
5. Stadsbyggnadsfunktionen ska säkerställa ytor för avfallsinfrastruktur.
6. Den kommunala stadsplanerings- och exploateringsfunktionen ska i sina planeringsprocesser ta hänsyn
till behovet av avfallshantering.
7. VA SYD och den kommunala stadsplanerings- och exploateringsfunktionen ska samverka och
kommunicera i stadsbyggnadsprocesserna.
Åtgärderna bedöms över lag som rimliga om det tydliggörs att det inte handlar om de
formella processerna. Detaljplanen är ett verktyg i slutändan av processen som fastställer
markanvändning och fördelar mark, men det är projekten i sig som behöver befruktas med
de tankar som åtgärderna efterfrågar. Detaljplanen kan inte användas för att ställa krav på
något av det som nämns i åtgärderna, men det som diskuteras i projekten kan leda till att
planutformningen kan anpassas från fall till fall. Ansvaret för åtgärd 1 och 3 ovan kan
därmed inte landa på stadsbyggnadsnämnden. Angående åtgärd 2 ovan anser
stadsbyggnadsnämnden att den bör formuleras om. Översiktsplanen blir allt för styrande om
plats ska avsättas för den typen av funktioner. Däremot ställer sig stadsbyggnadsnämnden
positiv till att med ord beskriva behovet i översiktsplanen och på så sätt öppna för
möjligheten att etablera de önskade funktionerna på fler ställen i kommunen.
Stadsbyggnadsnämnden vill påpekas att strategisk planering äger rum på flera sätt än bara
genom den kommunomfattande översiktsplanen. Gällande åtgärd 4 ovan ställer sig
stadsbyggnadsnämnden positiv till att en strategi för vad som ska återanvändas i
organisationen tas fram men saknar kompetens och önskar vägledning från VA SYD.
Stadsbyggnadsnämnden har inga synpunkter på övriga åtgärder.
Stadsbyggnadsnämnden har i övrigt inget att anföra i ärendet.
Ordförande

[Förnamn Efternamn]
[Fyll i titel]

[Förnamn Efternamn]
[Här anger du om det finns reservationer/särskilda yttranden]

