
KUNGÖRELSE 
 
Kommunfullmäktige i Lomma kommun sammanträder i kommunhuset, Stora Sessionssalen, Hamn- 
gatan 3, Lomma, torsdagen den 3 december 2020, kl. 19.00 varvid följande ärenden kommer att 
behandlas. 
 
 

1 Val av justeringspersoner samt bestämmande av tid och plats för justering av 
protokollet 

 

2 Godkännande av avsägelse från Emma Köster (M) avseende uppdraget som 
ledamot och ordförande i miljö- och byggnadsnämnden samt fyllnadsval med 
anledning härav 

 

3 Beslut om antagande av Energi- och klimatplan för Lomma kommun 2021-2025 
 

 

4 
 

Beslut om antagande av ny renhållningsordning för Lomma 
Kommun 
 

 

5 Fastställande av näringslivsstrategi för Lomma kommun 2021-2023 
 

6 Beslut om antagande av detaljplan för del av Bjärred 20:2 m.fl. i Bjärred, 
Lomma kommun (Bjärred centrum) 
 

7 Godkännande av försäljning av fastigheten Borgeby 16:74 
 

8 Fastställande av avgifter för uthyrning av lokaler på Havsblick, fastställande av 
avgift för uppehälle för vuxna som på grund av missbruk av 
alkohol, narkotika eller därmed jämförbara medel får vård eller behandling i ett 
hem för vård eller boende eller i ett familjehem, fastställande av 
underhållsbidrag för barn som genom socialnämndens 
försorg får omvårdnad i ett annat hem än det egna, fastställande av 
underhållsbidrag för barn som har beviljats vård i ett annat hem än det egna 
med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, samt beslut 
om bemyndiganden till socialnämnden 

 

9 Fastställande av reviderad parkeringsavgift för Lomma kommun 
 

 

10 Fastställande av reviderad taxa för uthyrning av skollokaler med mera 
 

 

11 Avsiktsförklaring för samverkan inom Samverkan Sydväst 
 

 

12 Inriktningsbeslut om utökad samverkan om avloppsvattenrening 
 

 

13 Redovisning av ej slutbehandlade motioner 
 

 

14 
 

Fråga från Rune Netterlid (S) till socialnämndens ordförande gällande särskilda 
boende för äldre under rådande förhållande med pandemin 
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KS § 144   KS KF/2018:211 - 370 
 
 

Angående antagande av Energi- och klimatplan för Lomma kommun 
2021-2025 
 
Ärendebeskrivning 
Nuvarande Energi-och klimatplan för Lomma kommun gäller för perioden 2015-2020. 
Planen behandlar bland annat tillförsel, distribution och användning av energi i  
kommunen i enlighet med lagen om kommunal energiplanering (1977:439). Då detta 
är starkt kopplat till kommunens arbete med klimatpåverkan har även det  
inkorporerats i den gällande energi-och klimatplanen, och den utgör kommunens  
viktigaste verktyg för arbetet med miljömålet "Begränsad klimatpåverkan". Planen  
innefattar målsättningar och åtaganden för kommunorganisationen, samt för Lomma 
kommun som geografisk enhet. 
 
Planeringsavdelningen har utarbetat ett förslag till Energi- och klimatplan för Lomma 
kommun 2021-2025. Kommunstyrelsens arbetsutskott har utgjort politisk styrgrupp 
för arbetet med att ta fram ett nytt förslag till energi- och klimatplan. 
 
Förslaget till ny energi- och klimatplan har varit på internremiss under perioden 17 juni 
till 7 oktober 2020, och på externremiss under perioden 17 juni till och med 7 
september 2020. 

 
Bakgrund 
Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) 3 § ska det i varje kommun 
finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i  
kommunen. I en sådan plan ska det finnas en analys av vilken inverkan den i planen  
upptagna verksamheten har på miljön, hälsan och hushållningen med mark och vatten 
och andra resurser. Planen ska beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Internationella styrmedel för minskad klimatpåverkan utgörs av bland annat  
Parisavtalet 2015 och Agenda 2030. I Sverige antog riksdagen i juni 2017 ett  
klimatpolitiskt ramverk för Sverige som innefattar klimatlag, klimatmål och ett  
klimatpolitiskt råd. Det långsiktiga klimatmålet innebär att Sverige senast år 2045 inte 
ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå  
negativa utsläpp. Detta innebär i praktiken att utsläppen av växthusgaser från  
verksamheter i Sverige ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än utsläppen år 1990. 
Klimatmålet utgör en del av generationsmålet och miljökvalitetsmålen.  
 
I regionen har Klimatsamverkan Skåne (Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och  
Kommunförbundet Skåne) år 2018 antagit: "Ett klimatneutralt och  
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fossilbränslefritt Skåne – Klimat och energistrategi för Skåne". I de övergripande målen 
anges att utsläppen av växthusgaser i Skåne 2030 ska vara minst 80 procent lägre än år 
1990. Strategin innefattar även målsättningar om minskade konsumtionsbaserade  
utsläpp, minskad energianvändning, minskade utsläpp från transporter samt ökad  
andel resor med gång, cykel och kollektivtrafik. 
 
Förslaget till energi- och klimatplan för Lomma kommun 2021-2025 
I skrivelse 2020-10-16 lämnar planeringsavdelningen följande yttrande: 
 

Lomma kommun har mycket goda förutsättningar, kanske bäst i regionen och landet, för att 
kunna sätta tuffa och skarpa mål och gå i bräschen för arbetet med energi- och klimatfrågor. 
Detta beror på tillkommande persontågstrafik, ny busspåfart E6, högutbildade invånare, hög 
inkomstnivå (större möjlighet till elbil och solceller), kommunens geografiska läge i regionen, lite 
industri, liten yta samt att kommunen redan har fossilfri fjärrvärme. Förslagen till Lomma 
kommuns övergripande mål i energi- och klimatplanen är därför skärpta i jämförelse med 
nationella och regionala målsättningar. De mål som tagits fram som förslag bör ses mer som 
visionära, bland annat då det statistiska underlaget är mycket komplext och under uppbyggnad. 
Det primära fokuset är kommunens arbete med åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser. 

Energi- och klimatplanen ska leda till att lagkrav följs, att internationella, nationella och regionala 
åtaganden uppfylls, att energianvändningen effektiviseras och säkras samt att klimatpåverkan 
minimeras. Utöver att ta ansvar för kommunens påverkan på en hållbar global utveckling ska 
planen även leda till en lokal långsiktigt hållbar utveckling både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. 
Exempelvis kan utökad lokalproduktion av grön el långsiktigt minska beroendet av externa 
elleverantörer och distributionssystem, utveckling av hållbara stadsdelar med minskad biltrafik får 
positiva följder för både hälsa, välmående och stadsbild, en effektiviserad energianvändning leder 
till kostnadsbesparingar samt att säkring av energi både kort- och långsiktigt skapar en trygghet i 
kommunen. Lomma kommun är dessutom med sitt låglänta kustlandskap väldigt exponerat för 
följderna av pågående klimatförändring. 

 
Enligt planeringsavdelningens bedömning kommer genomförandet av planen resultera 
i tillkommande kostnader på 3 085 tkr, i enlighet med beskrivning av ekonomiska 
konsekvenser och åtaganden. Åtgärd 2.2.2 innebär tillsättning av en ny tjänst gällande 
mobilitetssamordning. Åtgärden bedöms inom de närmsta åren bli kostnadsneutral då 
den beräknas halvera arbetstiden med fordon samt minska storleken på 
fordonsflottan. Tjänsten bedöms därmed rymmas inom omfördelning av ekonomiska 
medel inom ram och är därmed inte inkluderad i tillkommande kostnader. 
 
Planeringsavdelningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
besluta anta föreliggande förslag till Energi- och klimatplan för Lomma kommun 2021-
2025. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-11, § 183. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-11 § 183 
‒ Skrivelse 2020-10-16 från planeringsavdelningen 
‒ Energi- och klimatplan för Lomma kommun 2021-2025, inklusive bilagor 
‒ Samrådsredogörelse - Energi- och klimatplan för Lomma kommun 2021-2025 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige fastställer Energi- och klimatplan för Lomma kommun 2021-

2025 i enlighet med föreliggande förslag. 
 
______________________ 
 
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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Angående antagande av Energi- och klimatplan för Lomma kommun 
2021-2025 

 
Ärendebeskrivning 
Arbetsgruppen och tjänstemannastyrgruppen tar i detta skede upp handlingen 
”Förslag - Energi och klimatplan 2021 – 2025” (bilaga 1) med tillhörande bilagor (bilaga 
2) till den politiska styrgruppen (KSAU) för beslut om att föreslå antagande till KS och 
KF, samt godkänna samrådsredogörelsen. 
 
I samband med presentationen kommer förslag på vision, åtgärder gällande 
kommunens mobilitetssamordning och fordonsflotta, samt ekonomiskt omfattande 
åtgärder att gås igenom kortfattat. Övriga åtgärder och andra delar av handlingen 
diskuteras efter önskemål från KSAU.  
 
Högsta prioritet för granskning under remissen är angivna åtgärder (kapitel ”Mål och 
åtgärder” i bilaga 1) samt fördjupning av åtgärder (delbilaga 1 till bilaga 2 i detta 
missiv).  
 
Bakgrund/analys  
Planeringsavdelningen konstaterar i skrivelse 2020-10-16 att Lomma kommun har 
mycket goda förutsättningar, kanske bäst i regionen och landet, för att kunna sätta 
tuffa och skarpa mål och gå i bräschen för arbetet med energi- och klimatfrågor. Detta 
beror, enligt planeringsavdelningen, på tillkommande persontågstrafik, ny busspåfart 
E6, högutbildade invånare, hög inkomstnivå (större möjlighet till elbil och solceller), 
kommunens geografiska läge i regionen, lite industri, liten yta samt att kommunen 
redan har fossilfri fjärrvärme. Förslagen till Lomma kommuns övergripande mål i 
energi- och klimatplanen är därför, enligt planeringsavdelningen, skärpta i jämförelse 
med nationella och regionala målsättningar. De mål som tagits fram som förslag bör, 
enligt planeringsavdelningen, ses mer som visionära, bland annat då det statistiska 
underlaget är mycket komplext och under uppbyggnad. Det primära fokuset är, enligt 
planeringsavdelningen, kommunens arbete med åtgärder för att minska utsläpp av 
växthusgaser.  
 
Energi- och klimatplanen ska, enligt planeringsavdelningen, leda till att lagkrav följs, 
att internationella, nationella och regionala åtaganden uppfylls, att 
energianvändningen effektiviseras och säkras samt att klimatpåverkan minimeras. 
Utöver att ta ansvar för kommunens påverkan på en hållbar global utveckling ska 
planen även, enligt planeringsavdelningen, leda till en lokal långsiktigt hållbar 
utveckling både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Exempelvis kan, enligt 
planeringsavdelningen, utökad lokalproduktion av grön el långsiktigt minska 
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beroendet av externa elleverantörer och distributionssystem, utveckling av hållbara 
stadsdelar med minskad biltrafik får positiva följder för både hälsa, välmående och 
stadsbild, en effektiviserad energianvändning leder till kostnadsbesparingar samt att 
säkring av energi både kort- och långsiktigt skapar en trygghet i kommunen. Lomma 
kommun är, enligt planeringsavdelningen, dessutom med sitt låglänta kustlandskap 
väldigt exponerat för följderna av pågående klimatförändring. 
 
Genomförande av planen bedöms, enligt planeringsavdelningen, resultera i 
tillkommande kostnader på 3 085 tkr, i enlighet med beskrivning av ekonomiska 
konsekvenser och åtaganden (s. 12 i bilaga 1). Åtgärd 2.2.2 innebär tillsättning av en 
ny tjänst gällande mobilitetssamordning. Åtgärden bedöms inom de närmsta åren bli 
kostnadsneutral då den beräknas halvera arbetstiden med fordon samt minska 
storleken på fordonsflottan. Tjänsten bedöms därmed rymmas inom omfördelning av 
ekonomiska medel inom ram och är därmed inte inkluderad i tillkommande kostnader.  
Handlingarna har varit på internremiss under perioden 17 juni till 7 oktober, och på 
externremiss under perioden 17 juni till och med 7 september. Se sändlista i 
samrådsredogörelsen (Bilaga 3). 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar miljöstrateg Adam Bahr en redogörelse. 
 
Beslutsunderlag  
‒ Skrivelse 2020-10-16 från planeringsavdelningen 
‒ Bilaga 1 Förslag - Energi- och klimatplan för Lomma kommun 2021-2025  
‒ Bilaga 2 Förslag - Bilagor till Energi- och klimatplan för Lomma kommun 2021-2025  
‒ Bilaga 3 Samrådsredogörelse - Energi- och klimatplan för Lomma kommun 2021-

2025  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner samrådsredogörelsen för Energi- och 

klimatplan för Lomma kommun 2021-2025 (Bilaga 3). 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott rekommenderar kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till Energiplan för Lomma kommun 

2021-2025 med tillhörande bilagor (Bilaga 1 och Bilaga 2). 
‒ Åtgärderna för 2021 finansieras inom beslutad budget för kommunstyrelsen. 
‒ Kvarstående finansiering av åtgärderna 2022-2025 kommer att hanteras i 

samband med beslut om budgetramar för åren 2022-2025. 
 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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Beslut gällande antagande av  ”Energi och klimatplan för Lomma kommun 2021 – 

2025”  

 
Ärende 
Arbetsgruppen och tjänstemannastyrgruppen tar i detta skede upp handlingen ”Förslag - Energi och 
klimatplan 2021 – 2025” (bilaga 1) med tillhörande bilagor (bilaga 2) till den politiska styrgruppen 
(KSAU) för beslut om att föreslå antagande till KS och KF, samt godkänna samrådsredogörelsen.  
 
I samband med presentationen kommer förslag på vision, åtgärder gällande kommunens 
mobilitetssamordning och fordonsflotta, samt ekonomiskt omfattande åtgärder att gås igenom 
kortfattat. Övriga åtgärder och andra delar av handlingen diskuteras efter önskemål från KSAU.  
 
Högsta prioritet för granskning under remissen är angivna åtgärder (kapitel ”Mål och åtgärder” i 
bilaga 1) samt fördjupning av åtgärder (delbilaga 1 till bilaga 2 i detta missiv).   
 
Bakgrund/analys 
Lomma kommun har mycket goda förutsättningar, kanske bäst i regionen och landet, för att kunna 
sätta tuffa och skarpa mål och gå i bräschen för arbetet med energi- och klimatfrågor. Detta beror på 
tillkommande persontågstrafik, ny busspåfart E6, högutbildade invånare, hög inkomstnivå (större 
möjlighet till elbil och solceller), kommunens geografiska läge i regionen, lite industri, liten yta samt 
att kommunen redan har fossilfri fjärrvärme. Förslagen till Lomma kommuns övergripande mål i 
energi- och klimatplanen är därför skärpta i jämförelse med nationella och regionala målsättningar. 
De mål som tagits fram som förslag bör ses mer som visionära, bland annat då det statistiska 
underlaget är mycket komplext och under uppbyggnad. Det primära fokuset är kommunens arbete 
med åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser. 
 
Energi- och klimatplanen ska leda till att lagkrav följs, att internationella, nationella och regionala 
åtaganden uppfylls, att energianvändningen effektiviseras och säkras samt att klimatpåverkan 
minimeras. Utöver att ta ansvar för kommunens påverkan på en hållbar global utveckling ska planen 
även leda till en lokal långsiktigt hållbar utveckling både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. 
Exempelvis kan utökad lokalproduktion av grön el långsiktigt minska beroendet av externa 
elleverantörer och distributionssystem, utveckling av hållbara stadsdelar med minskad biltrafik får 
positiva följder för både hälsa, välmående och stadsbild, en effektiviserad energianvändning leder till 
kostnadsbesparingar samt att säkring av energi både kort- och långsiktigt skapar en trygghet i 
kommunen. Lomma kommun är dessutom med sitt låglänta kustlandskap väldigt exponerat för 
följderna av pågående klimatförändring. 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2020-10-16 
Planeringsavdelningen  

Vår referens: Adam Bahr  Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Direkttel: 073-341 10 47  
E-post: adam.bahr@lomma.se 
Diarienr: KS/KF 2018:211.370 
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Genomförande av planen bedöms resultera i tillkommande kostnader på 3 085 tkr, i enlighet med 
beskrivning av ekonomiska konsekvenser och åtaganden (s. 12 i bilaga 1). Åtgärd 2.2.2 innebär 
tillsättning av en ny tjänst gällande mobilitetssamordning. Åtgärden bedöms inom de närmsta åren 
bli kostnadsneutral då den beräknas halvera arbetstiden med fordon samt minska storleken på 
fordonsflottan. Tjänsten bedöms därmed rymmas inom omfördelning av ekonomiska medel inom 
ram och är därmed inte inkluderad i tillkommande kostnader. 
 
Handlingarna har varit på internremiss under perioden 17 juni till 7 oktober, och på externremiss 
under perioden 17 juni till och med 7 september. Se sändlista i samrådsredogörelsen (Bilaga 3) 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Förslag - Energi- och klimatplan för Lomma kommun 2021-2025 
Bilaga 2  Förslag - Bilagor till Energi- och klimatplan för Lomma kommun 2021-2025 
Bilaga 3 Samrådsredogörelse - Energi- och klimatplan för Lomma kommun 2021-2025 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner samrådsredogörelsen för Energi- och klimatplan för 
Lomma kommun 2021-2025 (Bilaga 3). 
 
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta 
föreliggande förslag till Energiplan för Lomma kommun 2021-2025 med tillhörande bilagor (Bilaga 1 
och Bilaga 2). 
 
 
 
 
 
 
 
Projektbeställare:   Projektledare: 
Lovisa Liljenberg  Adam Bahr 
Stadsarkitekt/   Miljöstrateg 
Avdelningschef planeringsavdelningen  
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Energi- och kl imatplan för Lomma kommun Förslag t i l l antagande, KS/KF 2018:211 .370

Sammanfattning
En enad forskarkår visar att den globala uppvärmningen är 
orsakad av oss människor och under de senaste åren har den 
kunskapen spridit sig till allmänheten och en global folkopinion 
har skapats.  Under perioden 2000–2019 inträffade 18 av de 19 
varmaste åren som har uppmätts och de sista fem åren i den 
perioden var de varmaste. Den så kallade Keelingkurvan (se 
figur till höger) visar tydligt att halten av koldioxid i atmosfären 
fortsätter öka exponentiellt och det är nu högre halt än vad det 
varit på miljontals år. 

Lomma kommun ligger i framkant inom miljöarbetet och har 
mycket goda förutsättningar till att fortsatt vara en ledande 
aktör i arbetet med att minska klimatpåverkan. En viktig del i 
energi- och klimatplanen är att minska klimatpåverkan genom 
bland annat smart digitalisering samt att styra över användandet 
av fossila bränslen till förnybar energi. Utöver minskad 
klimatpåverkan har planen även flera andra hållbarhetsfördelar 
som exempelvis minskad resursförbrukning. Den bidrar även 
till en ökad energieffektivisering och att energiförsörjningen 
i kommunen säkras. I slutet av 2010-talet begränsades vissa 
företagsetableringar av bristande elförsörjning till Skåne, vilket 
påvisade att säkerhet och tillgång har blivit en allt mer viktig fråga 
att hantera i kommunernas energiplaner, speciellt i södra Skåne. 

Energi- och klimatplanen styr kommunens arbete med att på 
kort och lång sikt trygga en säker och hållbar energiförsörjning 
samt att minska påverkan på klimatet. Planen innefattar politiska 
ställningstaganden i form av mål och åtgärder som ska genomföras 
inom planperioden, dels på övergripande nivå dels inom 
sektorerna: Transporter, Konsumtion, Energianvändning, Säkerhet 
och tillgång samt Balansering och kompensation. Åtgärderna 
är fördelade på olika politiska nämnder som ansvarar för att 
genomförandet sker inom avsatt tid. Arbetet kommer att följas 
upp årligen i samband med kommunens redovisning av arbetet 
med miljökvalitetsmålen. 

Figur 1: Keelingkurvan visar halten av växthusgasen koldioxid 
i atmosfären över tid. Den nuvarande halten på över 410 ppm 
(parts per million) är högre än vad det varit på miljontals år. Källa: 
The Scripps Institution of Oceanography SIO (2020).
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Vision
Visionen nedan anger en långsiktig målbild 
för kommunen som geografisk enhet. Den 
sträcker sig långt förbi planperioden och 
är vägledande för kommunens inriktning, 
men ej begränsande eller tvingande.

Lomma kommun utmärker sig Lomma kommun utmärker sig 
som en klimatneutral kommun och som en klimatneutral kommun och 

motverkar global uppvärmningmotverkar global uppvärmning

Bilaga 1. Förslag - Energi- och klimatplan för Lomma kommun 2021-2025



B
e

g
re

p
p

 o
ch

 d
e

fi
n

itio
n

e
r

6

Energi- och kl imatplan för Lomma kommun Förslag t i l l antagande, KS/KF 2018:211 .370

Begrepp och definitioner
Aktiva resor Begreppet avser resor där muskelaktivitet är drivkraften, exempelvis gång och cykling.
Energi- och 
klimatrådgivning

Kostnadsfri rådgivning från kommunen gällande bland annat energieffektivisering och val av 
klimatsmarta och lönsamma energisystem.

Energideklaration Dokument med uppgifter om hur mycket energi som går åt i ett hus när det används.
Energitillsyn Tillsyn som fokuserar på det systematiska energiarbetet i verksamheten.
CO2e Se koldioxidekvivalenter. 
Fossila bränslen Bränslen från fossil råvara, såsom Bensin, diesel, naturgas, olja. Torv är väldigt långsamt förnybart och 

inkluderas därför också i fossila bränslen.
Fjärrvärme Storskalig värmeproduktion och distribution till bostäder och lokaler. 
Fysisk planering Planering av hur mark och vatten ska användas i tid och rum. Innefattar bland annat översiktsplan och 

detaljplan.
Förnybara bränslen Energi från källor som hela tiden förnyas i snabb takt. Detta inkluderar biodiesel (RME, FAME, HVO), 

biogas, bioolja, etanol, flis, halm, pellets, returträ, skogsflis, vattenkraft, vindkraft, solkraft. Innefattar el 
och vätgas om de producerats med förnybar energi.

Förnybar energi Energi från källor som hela tiden förnyas i snabb takt. Exempelvis vattenkraft, vindkraft, solenergi och 
bioenergi.

Geotermisk energi Värmeenergi som finns lagrad i jordskorpan. Värme från grundvatten i djupa porösa jordlager kan 
pumpas upp för att värma byggnader och lokaler. Överskott av värme eller kyla kan även pumpas ner för 
lagring och senare nyttjas vid behov. 

Keelingkurvan Statistisk graf som påvisar säsongsvariationer samt exponentiell ökning av koldioxid i atmosfären. 
Klimatkommunerna En förening för kommuner och regioner som ligger i framkant med sitt aktiva lokala klimatarbete.
Klimatkompensation Enligt standardiserade modeller sanktionerade av FN kompenseras varje ton utsläpp av växthusgaser 

med åtgärder i utvecklingsländer som beräknas binda in motsvarande mängd kol. Jämför med 
klimatväxling.

Klimatväxling Klimatväxling innebär oftast ett internt system där en extra avgift på aktiviteter som har en negativ 
påverkan på klimatet placeras i en fond som används för att finansiera det lokala arbetet med minskad 
klimatpåverkan. Jämför med klimatkompensation.

Koldioxidbudget Bedömning av vilken årlig minskning av klimatpåverkande utsläpp som krävs för att nå internationella 
klimatmål (ex. Parisavtalet).

Bilaga 1. Förslag - Energi- och klimatplan för Lomma kommun 2021-2025
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Koldioxidekvivalenter Jämförande måttenhet på hur mycket koldioxid som utsläppen av samtliga växthusgaser motsvarar. 
Räknat per utsläppt ton bidrar exempelvis metan 21 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid, ett 
metanutsläpp på 1 ton motsvarar därför 25 ton koldioxidekvivalenter.

Kommunorganisationen När detta anges avser det Lomma kommun som organisation samt alla dess verksamheter och bolag.
Konsumtionsbaserade 
utsläpp

Dessa utsläpp inkluderar alla utsläpp som produktanvändningen genererar. Detta inkluderar utsläpp från 
produktionen, i Sverige och i andra länder.

Lomma kommun När detta anges avser det Lomma kommun som geografiskt område.
Miljöbil Avser enbart bonusklassad bil enligt Bonus malus, eller efterföljande motsvarande miljöbilsdefinition. 

Detta innefattar i dagsläget biogashybrid, laddhybrid, ren elbil och vätgasbil.
Miljöbyggnad Certifieringssystem för hållbara byggnader utformat för svenska förhållanden.  
Parkeringsnorm Kommunalt regelverk som är vägledande och ställer minimikrav på parkeringsplatser i samband med ny- 

eller ombyggnation. Kan innefatta växlingssystem där miljövänliga transportlösningar kan bytas mot färre 
parkeringsplatser.  

Policy Avser inom kommunen handling som innefattar vägledande principer för hantering, arbete och 
genomförande av olika arbetsuppgifter. Policys som omnämns i energi- och klimatplanen är resepolicy, 
upphandlingspolicy och mötespolicy.

Primärenergi
Den energi som krävs för att producera en viss mängd slutlig energi. Primärenergi ger en bild av hur 
mycket primära energiresurser som krävts under hela livscykeln från källa till nyttighet. Primärenergi är 
alltså den energi som vi använder plus de omvandlingsförluster som uppträder på vägen från produktion 
till användare genom utvinning, förädling, transport, omvandling eller distribution av energi.

Slutanvändning Den energi som används av slutanvändaren och mäts exempelvis i en elmätare.
RUS Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet. RUS svarar för länsstyrelsegemensamma 

uppgifter och samordning mellan olika berörda parter i miljömålssystemet, inklusive nationella 
myndigheter och kommuner.

Växthusgaser Ämnen i gasform i atmosfären som genererar en växthuseffekt genom att absorbera och utstråla 
värmeenergi. Exempelvis vattenånga, koldioxid, dikväveoxid, metan och ozon.

Återvunnen värme Spillvärme, ”Gratisvärme” i värmepumpar (från avloppsvatten, geotermi, fjärrkylaproduktion och 
akvifär).

Bilaga 1. Förslag - Energi- och klimatplan för Lomma kommun 2021-2025
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Inledning
Bakgrund
Ett klimat i förändring
Människans utsläpp av växthusgaser har resulterat i att halten av 
koldioxid i atmosfären är högre än vad den varit på miljontals år 
och förändringstakten ökar. Under perioden 2000-2019 uppmättes 
18 av de 19 högsta globala genomsnittstemperaturerna som 
någonsin uppmätts (NASA, 2019) och den senaste femårsperioden 
utgör den varmaste hittills med en temperaturökning på 1,1 
ᵒC i jämförelse med förindustriell tid (World meteorological 
organization, 2019). Under femårsperioden utgjordes de dödligaste 
globala väderfenomenen av värmeböljor. Temperaturökningen når 
sannolikt 1,5 ᵒC under perioden 2030-2052 (IPCC, 2018). Under 
2019 spred sig flera stora bränder på samtliga kontinenter, även 
Arktis, extrema bränder rasade i Amazonas och Australien. I Europa 
var årsmedeltemperaturen på land under perioden 2009–2018 
i snitt 1,6–1,7 ᵒC över förindustriell tid (European environment 
agency ,2020). Sedan 1960 har framförallt vintertemperaturerna 
ökat i Nordeuropa medan sommartemperaturerna har ökat 
i Sydeuropa. I Nordeuropa har nederbörden ökat, medan 
delar av Sydeuropa har blivit torrare. Sverige drabbades under 
2018 av extrem torka vilket resulterade i de mest omfattande 
skogsbränderna i modern tid samt att spannmålsskörden nästan 
halverades (SCB, 2019). I framtiden har vi att vänta liknande och 
än mer extrema förändringar. 

Lomma kommun är med sitt låglänta kustlandskap väldigt 
exponerat för följderna av pågående klimatförändring som lokalt 
kommer innebära höjd havsvattennivå, höjda grundvattennivåer, 
ökad erosion och ökade nederbördsmängder. Med ett mer extremt 
väder ökar även översvämningsriskerna och längre torrperioder 
ger ökande sättningsrisker som följd. Många av dessa händelser 
ser vi redan idag. I sydvästra Skåne väntas temperaturen fram till 
år 2100 stiga med 2 ᵒC till över 4 ᵒC i jämförelse med år 1961-
1990, under samma period väntas årsnederbörden öka med 10-

20 % (SMHI, 2019). Utöver detta drabbas Lomma kommun även av 
de omfattande följder som klimatförändringarna orsakar nationellt 
och internationellt.

Energiförsörjning
Pågående befolkningsökning samt elektrifiering av samhället med 
en större andel eldrivna fordon och maskiner ställer allt större 
krav på produktion och distribution av el. Lomma kommun tillhör 
Sveriges södra elområde, där förbrukningen är ungefär fyra gånger 
större än produktionen och en säkerställd eldistribution är därmed 
en nödvändighet.

Utöver att ta ansvar för kommunens påverkan på en hållbar global 
utveckling ska planen även leda till en lokal långsiktigt hållbar 
utveckling både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Exempelvis 
kan utökad lokalproduktion av grön el långsiktigt minska 
beroendet av externa elleverantörer och distributionssystem, 
utveckling av hållbara stadsdelar med minskad biltrafik får positiva 
följder för både hälsa, välmående och stadsbild. En effektiviserad 
energianvändning leder också till kostnadsbesparingar samt 
en säkring av energi både kort- och långsiktigt vilket skapar en 
trygghet i kommunen. 

Ställningstaganden på olika nivåer
Internationella styrmedel för minskad klimatpåverkan utgörs av 
bland annat Parisavtalet 2015 och Agenda 2030. I Sverige antog 
riksdagen i juni 2017 ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige som 
innefattar klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Det 
långsiktiga klimatmålet innebär att Sverige senast år 2045 inte 
ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för 
att därefter uppnå negativa utsläpp. Detta innebär i praktiken att 
utsläppen av växthusgaser från verksamheter i Sverige ska vara 
minst 85 procent lägre år 2045 än utsläppen år 1990. Klimatmålet 
utgör en del av generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

Foto: Pixabay.com
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Klimatsamverkan Skåne (Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne 
och Kommunförbundet Skåne) har under 2018 antagit: 
”Ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne – Klimat och 
energistrategi för Skåne” (Länsstyrelsen i Skåne län, 2018). I 
de övergripande målen anges att utsläppen av växthusgaser i 
Skåne 2030 ska vara minst 80 procent lägre än år 1990. Strategin 
innefattar även målsättningar om minskade konsumtionsbaserade 
utsläpp, minskad energianvändning, minskade utsläpp från 
transporter samt ökad andel resor med gång, cykel och 
kollektivtrafik. En detaljerad redogörelse över styrmedel finns i 
bilaga 3.

Energi- och klimatplanen
Lomma kommuns Energi- och klimatplan innefattar mål och 
åtgärder som är styrande för kommunens arbete med säkrad 
energiförsörjning och minskad klimatpåverkan, både gällande 
kommunorganisationen samt kommunen som geografisk enhet. 
Förslagen till Lomma kommuns övergripande mål i energi- och 
klimatplanen är skärpta i jämförelse med nationella och regionala 
målsättningar, vilket är i linje med kommunens långvariga 
miljöarbete i framkant. 

Denna handling uppfyller lagen om kommunal energiplanering 
(1977:439). I den 3 § anges att ”I varje kommun skall det finnas en 
aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i 
kommunen. I en sådan plan skall finnas en analys av vilken inverkan 
den i planen upptagna verksamheten har på miljön, hälsan och 
hushållningen med mark och vatten och andra resurser”. 

Eventuell avsaknad av gällande energi- och klimatplan skulle utöver 
brott mot lagen om kommunal energiplanering (1977:439) även 
innebära negativa konsekvenser för arbetet med energiplanering 
och arbetet med minskad klimatpåverkan, samt skada Lomma 
kommuns framstående miljöprofil. 

Syfte
Energi- och klimatplanen ska leda till att lagkrav följs, att 
internationella, nationella och regionala åtaganden uppfylls, 
att energianvändningen effektiviseras och säkras samt att 
klimatpåverkan minimeras. Utöver att ta ansvar för kommunens 
påverkan på en hållbar global utveckling ska planen även leda till 
en lokal långsiktigt hållbar utveckling både socialt, ekonomiskt och 
ekologiskt. 

Energi- och klimatplan för Lomma kommun gäller för perioden 
2021–2025. Planen ska styra kommunens arbete med tillförsel, 
distribution samt användning av energi och därmed uppfylla lagen 
om kommunal energiplanering (1977:439). Då detta är starkt 
kopplat till kommunens arbete med klimatpåverkan har även 
det inkorporerats i gällande energi- och klimatplan, och planen 
utgör kommunens viktigaste verktyg för arbetet med miljömålet 
”Begränsad klimatpåverkan”. Planens mål och åtgärder ska inom 
avsedd tid genomföras och redovisas i kommunens digitala 
uppföljningssystem. 

Målen och åtgärderna har framförallt koppling till arbetet 
med att uppnå miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Flera av 
åtgärdsförslagen är även viktiga för andra miljömål såsom God 
bebyggd miljö. Målen och åtgärderna kan även kopplas till arbetet 
med att uppnå de av FN uppsatta globala målen för hållbar 
utveckling, detta gäller bland annat delmålen Hållbar energi 
för alla, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Hållbar 
konsumtion och produktion, Hållbara städer och samhällen, 
Bekämpa klimatförändringar samt Ekosystem och biologisk 
mångfald.  

Bilaga 1. Förslag - Energi- och klimatplan för Lomma kommun 2021-2025
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Läsanvisning
Energi- och klimatplanen behandlar kommunens arbete 
med energiförsörjning och minskad klimatpåverkan. Politiska 
ställningstaganden i planen styr kommunens arbete både gällande 
kommunen som geografisk enhet samt för kommunen som 
organisation. Huvuddokumentet (denna handling) är fokuserat 
på styrande vision, mål och åtgärder. Fördjupad information, 
riktlinjer och kunskapsunderlag finns som bilagor, dessa 
innefattar: ”Fördjupning av åtgärder” (bilaga 1), ”Nulägesanalys” 
(bilaga 2), ”Styrmedel och ramverk” (bilaga 3),”Metodik” (bilaga 
4), ”Uppföljning av Energi- och klimatplan 2015-2020” (bilaga 
5), ”Konsekvenser av planens genomförande” (bilaga 6) samt 
”Referenser” (bilaga 7). 

För att överblicka kommunens arbete med energiförsörjning 
och minskad klimatpåverkan hänvisas till kapitel ”Mål och 
åtgärder”. Där finns även ansvarsindelning och bedömning av 
tillkommande kostnader för åtgärder som ej ryms inom befintlig 
budget eller inom ordinarie verksamhet och planerade projekt. 
De tillkommande kostnader som Energi- och klimatplanen innebär 
redogörs i tabellen ”uppskattade tillkommande kostnader” i 
kapitel ”Mål och åtgärder. I ”Fördjupning av åtgärder” (bilaga 1) 
beskrivs vad åtgärderna syftar till, vad de ska innefatta samt förslag 
på vad de kan innefatta. Arbetet med mål och åtgärder är dock 
inte begränsade till förslagen i bilaga 1. 

Uppföljning	av	
föregående plan
Utav totalt 24 åtgärder i föregående energi och klimatplan för 
Lomma kommun (2015-2020) bedöms 15 (62 %) vara genomförda, 
7 (29 %) vara delvis genomförda och resterande 2 (8 %) ej vara 
påbörjade. 

Sedan 2016 använder Lomma kommun som organisation 
enbart ursprungsmärkt fossilbränslefri el och sedan april 
2018 är även fjärrvärmen helt fossilbränslefri. Kommunen 
bygger enbart i enlighet med krav i miljöcertifieringssystem 
och solcellsanläggningar finns på flera skolor och förskolor. 
Upphandlingspolicyn som antogs 2016 ställer krav på miljöhänsyn 
vid inköp av både varor och tjänster, och i resepolicyn från 
2018 anges att säkerhet och miljöaspekter värderas högre än 
kostnadseffektivitet. Korta resor ska genomföras med gång eller 
cykel medan flygresor ska undvikas och alltid klimatkompenseras. 
Transportgenererade utsläpp är fortfarande en stor utmaning 
både för kommunen som geografisk enhet och som organisation. 
Enbart en liten del av kommunorganisationens fordonsflotta 
är fossilbränslefri och det saknas övergripande riktlinjer samt 
fordonssamordning. Inom kommunens gränser råder en brist på 
tankställen för miljöbilar vilket är nödvändigt för att stimulera 
en omvandling till miljöbilar för både allmänhet och företag. 
I skolbespisningen serveras alltid vegetariskt alternativ och i 
samband med Earth Hour har skolelever återkommande fått 
analysera matens klimatpåverkan. Uppföljning av föregående plan 
finns i bilaga 5. 

Bilaga 1. Förslag - Energi- och klimatplan för Lomma kommun 2021-2025
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Mål och åtgärder
Energi- och klimatplanen är främst inriktad på att minska 
klimatpåverkan samt säkra en långsiktigt hållbar energiförsörjning, 
dels i kommunen som geografisk enhet dels för kommunen 
som organisation. Delar av planen utgör ”Energiplan” enligt 
lagen om kommunal energiplanering, andra delar utanför 
lagkrav kan ses som en sektorsplan som utgör en del i arbetet 
med att uppnå kommunens övergripande mål samt eftersträva 
kommunens övergripande vision inför 2030 (se bilaga 3). Mål 
och åtgärder i planen utgör en stor del av kommunens arbete 
med miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan”, även om 
planen till viss del även berör kommunens arbete med andra 
miljökvalitetsmål (se bilaga 3), så ska samtliga mål och åtgärder 
inkorporeras under ”Begränsad klimatpåverkan” i kommunens 
miljömålsprogram.  För att konkretisera genomförandet gäller 
nedan angivna mål och åtgärder. 

MÅL
Även om målen i den mån det är möjligt har utformats SMART 
(Specifikt, Mätbart, Accepterat och Realistiskt) så ska de delvis 
ses som visionära. Detta beror på att processerna som leder till 
klimatpåverkan är komplicerade och kunskapen är under ständig 
utveckling. Bland annat saknas uppgifter på konsumtionsbaserade 
utsläpp på lokal och regional nivå, trots att detta är den största 
utsläppskällan. Detta kan innebära att mål som inte kan mätas 
bedöms vara uppfyllda om vissa åtgärder har genomförts. 

ÅTGÄRDER
För varje åtgärd är genomförandeperiod, bedömd eventuell 
tillkommande kostnad samt huvudansvarig och i vissa fall 
delansvarig nämnd angiven. Detaljerad information om åtgärderna 
finns i bilaga 1. Nämnderna har ansvaret för genomförandet av 
åtgärderna, för att tillräckliga medel äskas i budgetprocessen och 
att äskanden åtföljs av en fördjupad kostnadsanalys. I de fall där 
flera åtgärder ska genomföras inom en budgetpost bör dessa 
specificeras för att möjliggöra uppföljning. De huvudansvariga 
nämnderna ansvarar även för genomförande av åtgärden samt för 
uppföljning och rapportering i kommunens uppföljningsverktyg 
(Stratsys).

Läsanvisning för mål och åtgärder
Då energi- och klimatplanen främst berör miljökvalitetsmål 
”Begränsad klimatpåverkan” är samtliga mål och åtgärder 
ordnade under detta miljökvalitetsmål i samordningen med 
Lomma kommuns miljömålsdokument (Lomma kommun, 
2014) samt med andra miljöprogram och planer som 
exempelvis marint naturmiljöprogram (Lomma kommun, 2010) 
och naturmiljöprogram (Lomma kommun, 2018). Mål och 
åtgärder har i denna plan kategoriserats i följande tematiska 
indelningar: ”Övergripande mål”, ”Transporter”, ”Konsumtion”, 
”Energianvändning”, ”Säkerhet och tillgång” och ”Balansering och 
kompensation”. 

Indelningen av mål och åtgärder är uppdelad och numrerad i tre 
nivåer (se nedan) som börjar med fokusområde och slutar med 
den konkreta åtgärden. Vissa åtgärder har dessutom en indikator 
angiven för uppföljning. För varje åtgärd har det angivits förslag 
på initial genomförandekostnad (genomförandekostnad) och 
löpande kostnad (driftskostnad), genomförandeperiod samt en 
huvudansvarig nämnd. Huvudansvarig nämnd är understruken i 
de fall åtgärden berör flera nämnder. 

FOKUSOMRÅDE
Exempelvis fokusområde 2. Transporter

MÅL 
Exempelvis lokalt mål 2.2: Kommunens verksamheter ska 
inte använda fossila bränslen i kommunens transporter, 
resor eller köpta tjänster.

ÅTGÄRD
Exempelvis Åtgärd 2.2.1: Kommunen ska ha en 
mobilitetssamordnare som har ett övergripande ansvar 
över kommunens fordon.

Figur 2: Exempel på hur mål och åtgärder är uppdelade och 
numrerade i tre olika nivåer.

Bilaga 1. Förslag - Energi- och klimatplan för Lomma kommun 2021-2025



M
å

l o
ch

 å
tg

ä
rd

e
r

12

Energi- och kl imatplan för Lomma kommun Förslag t i l l antagande, KS/KF 2018:211 .370

Ekonomiska konsekvenser och 
åtaganden
Under interremissen har nämnderna angivit kostnadsbelopp 
och genomförandeperiod för de åtgärder som identifierats för 
respektive huvudansvarigansvarig nämnd. Fyra olika begrepp har 
angivits i kolumnerna för genomförandekostnad (tkr) och drift 
(tkr/år) avseende finansieringen av åtgärderna; ”Befintlig budget”, 
”Inom projekt”, ”Ordinarie verksamhet” eller en uppskattad 
tillkommande kostnad. 

Befintlig budget – Innefattar åtgärder som redan har beviljade 
budgetmedel, (oavsett drift eller investering). 

Inom projekt – Innebär att ett projekt kommer att skapas för ett 
annat syfte (ex. bygga en ny skola) och att kostnaden ska ingå som 
en del av den projektbudgeten.

om tillförseln av energi innebär ofta ekonomisk lönsamhet. 
Energipriserna kommer troligtvis att stiga i framtiden och 
energisektorn anses ofta ha en betydande lönsamhetspotential. 
Det är också betydligt billigare att ställa om energisystem idag 
än att täcka kostnader av ett förändrat klimat senare. I de fall det 
krävs åtgärder där ekonomisk lönsamhet saknas eller är liten bör 
lönsamheten av projekten räknas på längre sikt eller på andra sätt 
än vad som oftast görs, till exempel genom livscykelkostnader. 
Det finns också lönsamhetsaspekter som inte är rent ekonomiska. 
Hushållande med resurser eller att välja energislag som 
produceras med mindre påverkan på miljö och människor kan 
ha en betydande lönsamhet. Lönsamheten kan vara ekonomisk, 
social och kulturell samt ökade ekosystemtjänster och biologisk 
mångfald. Denna ”mänskliga lönsamhet” är svårare att räkna på 
men bör finnas med i beslut som myndigheter tar. Detta synsätt 
måste genomsyra de beslut Lomma Kommun som organisation 
tar.

Ordinarie verksamhet – avser att 
åtgärden kan genomföras som en del 
av de arbetsuppgifter man förväntas 
utföra eller genom att förändra en 
metodik eller ett arbetssätt (ex. göra 
en analys, skriva en rapport eller 
ändra genomförande av befintlig 
aktivitet).

Om inget angivits under kolumnen 
för drift så förväntas ingen 
driftskostnad. I de fall kostnaden 
innebär en investering så anges 
detta med en asterisk.

Det är viktigt att understryka att 
energi- och klimatarbete är lönsamt 
på flera plan. Effektivisering av 
energianvändning och att ställa 

De flesta åtgärderna i energi- och klimatplanen är ej inkluderade i beräkningen av 
tillkommande kostnader då de finnansieras med befintlig budget, inom projekt eller 
anses ingå i ordinarie verksamhet (se beskrivning i stycke “Ekonomiska konsekvenser 
och åtaganden inom programperioden).
Uppskattade tillkommande kostnader för åtgärder i energi- och klimatplanen angivet i 
tusental kronor (tkr).

2021 2022 2023 2024 2025 2018-2025

Barn- och utbildningsnämnd  -  -  -  -  -  -

Kultur och fritidsnämnd  -  -  -  -  -  -

Miljö- och byggnadsnämnd  -  -  -  -  -  -

Socialnämnd  -  -  - 570 570 1 140

Kommunstyrelse 44 54 504 359 159 1 120

Teknisk nämnd  - 400 375*  -  - 775

Totalt (alla nämnder) 44 454 879 929 729 3 035

* = Investering

Bilaga 1. Förslag - Energi- och klimatplan för Lomma kommun 2021-2025
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1. Övergripande mål

2. Transporter

3. Konsumtion

4. Användning och 

5. Säkerhet och tillgång

6. Balansering och 

produktion av energi 

kompensation av 
klimatpåverkan

Fokusområden
Målen och tillhörande åtgärder är i nästkommande kapitel indelat i nedanstående kategorier. Inom varje kategori är målen och 
åtgärderna uppdelade efter Lomma kommun som geografisk enhet eller Lomma kommun som organisation. 

Bilaga 1. Förslag - Energi- och klimatplan för Lomma kommun 2021-2025
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1. Övergripande mål

* Mål 1.1, som utöver underliggande åtgärder även innefattar flera andra mål och åtgärder i planen, avser främst att kommunen 
ska ligga före regionen och nationen gällande minskad klimatpåverkan. Uppföljningen ska utvecklas i samband med åtgärd 1.4.1. De 
utsläpp som kommunen genererar som geografisk enhet ska följas upp både som totala utsläpp samt utsläpp per kommuninvånare. 
Nyttjandet av dessa olika uppföljningssystem ska problematiseras och utvärderas i samband med uppföljning. I den mån det är möjligt 
bör uppföljning även specificera de utsläpp från E6 som genereras från genomfartstrafik.

Mål	för	Lomma	kommun	som	geografisk	enhet
Mål 1.1 Utsläpp av växthusgaser i Lomma kommun ska minska i snabbare takt än på regional och nationell nivå. År 2025 ska de ha 

minskat med över 70 % i jämförelse med 1990.*
Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 1.1.1 En koldioxidbudget som är baserad på 

åtgärd 1.4.1 ska utvecklas inför kommande 
Energi- och klimatplan.

Färdig 
koldioxidbudget

Ordinarie 
verksamhet

2024 KS (SHB)

Åtgärd 1.1.2 Lomma kommun ska årligen påminna, 
inspirera och informera allmänheten, 
föreningar, skolor och näringslivet om att 
minska klimatpåverkan. 

Årliga träffar och/
eller aktiviteter 
med allmänheten, 
föreningar, skolor 
samt näringslivet

Ordinarie 
verksamhet

Årligen KS (KLK, 
SHB)

Åtgärd 1.1.3 Energi- och klimatrådgivning ska finnas 
för kommunens invånare, företag och 
organisationer.

Energi och 
klimatrådgivare

Ordinarie 
verksamhet

Årligen TN

Verksamhetsplan

Åtgärd 1.1.4 Det ska årligen arrangeras 
fortbildningstillfälle gällande klimatpåverkan 
för kommunens folkvalda.

Genomförda 
utbildningar

10 Årligen, from 
2022

KS (SHB)

Åtgärd 1.1.5 En enkel modell ska utvecklas för att i 
tidigt skede av detaljplaneplanprocessen 
översiktligt bedöma energibehov och 
klimatpåverkan.

Framtagen modell Ordinarie 
verksamhet

Inom projekt 2023 KS (SHB)

Redogörelse för 
energibehov och 
klimatpåverkan inom 
planbesked.

Årligen, from 
2024

Åtgärden hanteras 
under Mål 1.4

En modell ska utvecklas för att följa upp 
kommunens totala energiflöden och 
klimatpåverkan.
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Mål för kommunorganisationen
Mål 1.2  Utsläpp av växthusgaser ska minska årligen och i snabbare takt än i kommunen som geografisk enhet.
Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 1.2.1 Årliga kampanjer med fokus på minskad 

klimatpåverkan ska genomföras till 
kommunanställda.

Ordinarie 
verksamhet

Årligen KS (SHB)

Åtgärd 1.2.2 Kommunens intranät ska innefatta tydlig 
och aktuell information och riktlinjer 
gällande minskad klimatpåverkan.

Ordinarie 
verksamhet

Årligen KS (KLK, 
SHB)

Åtgärden hanteras 
under Mål 1.1

En koldioxidbudget som är baserad på 
åtgärd 1.4.1 ska utvecklas inför kommande 
Energi- och klimatplan.

Åtgärden hanteras 
under Mål 1.1

Det ska årligen arrangeras 
fortbildningstillfälle gällande 
klimatpåverkan för kommunens folkvalda.

Mål 1.3 Lomma kommun ska vara en förebild i arbetet med minskad klimatpåverkan.
Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 1.3.1 Lomma kommuns klimatarbete ska 

tydliggöras via bland annat hemsida, media 
och sammankomster.

Ordinarie 
verksamhet

Årligen KS (SHB, 
KLK), TN

Åtgärd 1.3.2 Kommunen ska samverka med externa 
aktörer kring innovativa klimatsmarta 
lösningar.

Ordinarie 
verksamhet

Årligen, from 
2022

KS (SHB), 
TN

Åtgärd 1.3.3 Kommunen ska vara medlem i 
klimatkommunerna.

10 Årligen KS (SHB)

Mål 1.4 Kunskapen om kommunens klimatpåverkan ska öka.

Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 1.4.1 En modell ska utvecklas för att följa upp 

kommunens totala energiflöden och 
klimatpåverkan.

Modell för 
energiflöden och 
klimatpåverkan

200 2023 KS (SHB)

Åtgärden hanteras 
under Åtgärd 2.2.2

Kommunen ska ha en mobilitetssamordnare 
som har ett övergripande ansvar över 
kommunens transportmedel.
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2. Transporter

* Mål 2.1, de utsläpp som genereras från genomfartstrafik på E6 ska redovisas separat.

Mål	för	Lomma	kommun	som	geografisk	enhet
Mål 2.1 Andelen hållbara resor ska öka årligen. År 2030 ska utsläppen av växthusgaser från transporter inom Lomma kommun vara 

minst 70 procent lägre än år 2010.*
Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 2.1.1 Lomma kommun ska medverka till att skapa 

en attraktiv kollektivtrafik och öka andelen 
kollektivtrafikpendlare.

Turtäthet och 
stationer för 
persontåg

Ordinarie 
verksamhet

Årligen KS (SHB)

Andel 
kollektivtrafikresor

2024

Andel invånare 
inom 500 m från 
kollektivtrafik-
hållplats

Årligen

Åtgärd 2.1.2 Befintlig Cykelplan och Strategi för 
ökad andel gång- och cykeltrafik ska 
implementeras och följas i aktuella projekt.

Sträcka separerad 
gång- och cykelväg, 
samt sträcka 
separerad gångväg

Ordinarie 
verksamhet

Årligen TN, KS 
(SHB)

Andel aktiva resor 2024

Åtgärd 2.1.3 Lomma kommun ska ha en uppdaterad 
P-norm med aktuella klimatsmarta
lösningar.

Aktuell P-norm Ordinarie 
verksamhet

Årligen KS (SHB)

Åtgärd 2.1.4 Lomma kommun ska utveckla 
en områdesspecifik P-norm med 
hållbarhetsfokus i framkant

Områdesspecifik 
P-norm

Inom projekt 2023 KS (SHB)

Åtgärd 2.1.5 Lomma kommun ska minska biltrafiken 
på strategiska platser genom antingen 
trafikreglering eller avgiftsbeläggning. 

Utredning och 
insatser

400 Ordinarie 
verksamhet

Årligen, from 
2022

TN

Åtgärd 2.1.6 Lomma kommun ska verka för att öka 
allmänhetens tillgång till stationer med 
förnybara bränslen för exempelvis 
miljöbilar, elmopeder och elcyklar.

Övergripande strategi 
laddstolpar

Ordinarie 
verksamhet

Årligen TN, KS 
(SHB)

Antal platser med 
förnybara bränslen
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Åtgärd 2.1.7 Hållbarhetsinriktade åtgärder inom mobility 
management ska sammanställas årligen

Årlig 
sammanställning

Ordinarie 
verksamhet

Årligen KS (SHB)

Åtgärden hanteras 
under Mål 1.1

Lomma kommun ska årligen påminna, 
inspirera och informera allmänheten, 
föreningar, skolor och näringslivet om att 
minska klimatpåverkan. 

Åtgärden hanteras 
under Mål 1.1

Energi- och klimatrådgivning ska finnas 
för kommunens invånare, företag och 
organisationer.

Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
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* Bilar avser i detta fall personbilar och lätta lastbilar.

** Miljöbilar avser bilar klassade som bonus i Bonus-malus systemet eller motsvarande i efterföljande miljöbilsdefinition.

Mål för kommunorganisationen
Mål 2.2 Kommunens verksamheter ska inte använda fossila bränslen i kommunens transporter, resor eller köpta tjänster.
Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 2.2.1 Kommunens resepolicy ska ha ett tydligt 

hållbarhetsfokus vara uppdaterad, 
efterföljas och följas upp årligen.

Årlig information om 
resepolicy

Ordinarie 
verksamhet

Ordinarie 
verksamhet

Årligen KS (SHB)

Aktuell resepolicy Årligen

Intern resvane-
undersökning

Årligen

Åtgärd 2.2.2 Kommunen ska ha en mobilitetssamordnare 
som har ett övergripande ansvar över 
kommunens transportmedel.

Planering och 
tillsättning av 
mobilitets-
samordnare

Ordinarie 
verksamhet

Omfördelning 
inom ram

2022 KS (KLK), 
övriga 

nämnder

Mobilitetsamordning 
gällande 
fordonspooler

Åtgärd 2.2.3 Det ska finnas laddstolpar eller annan 
lösning för att möjliggöra att samtliga av 
kommunens bilar* kan vara miljöbilar**.

Antal laddstolpar och 
ev. annan lösning för 
miljöbilar

375 (investering) Ordinarie 
verksamhet

2023 TN, 
övriga 

nämnder

Åtgärd 2.2.4 Samtliga av kommunens köpta och leasade 
bilar* ska vara miljöbilar**.

Uppdaterad policy 
och avropsavtal

Ordinarie 
verksamhet

675 (KS 105, SOC 
570)

Årligen, from 
2024

KS (KLK), 
övriga 

nämnder

Antal och andel 
miljöbilar

Årligen
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Åtgärd 2.2.5 Kommunens fordonsanvändning ska 
effektiviseras och styras över mot aktivt 
resande för att minimera och effektivisera 
bilanvändningen.

Andel och antal 
fordon av olika typer 
(ex. cyklar, elcyklar, 
miljöbilar och övriga 
bilar), och vilka som 
ingår i fordonspool

Ordinarie 
verksamhet

Årligen, from 
2023

KS (KLK)

Andel av kommunens 
anställda som 
har tillgång till 
miljövänliga 
transportmedel.

Årligen, from 
2023

Åtgärden hanteras 
under Mål 2.1

Hållbarhetsinriktade åtgärder 
inom mobility management ska 
sammanställas årligen

Mål 2.3 Kommunens transporter och resor ska minska årligen.
Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 2.3.1 Kommunen ska ha en mötespolicy med 

tydligt hållbarhetsfokus.
Mötespolicy med 
hållbarhetsfokus

Ordinarie 
verksamhet

2022 KS (SHB, 
KLK)

Åtgärd 2.3.2 Mötesrum och kontor ska vara utrustade 
för att främja resfria möten, och personalen 
ska vara informerad.

Antal mötesrum och 
kontor med teknisk 
utrustning för resfria 
möten

Befintlig budget Ordinarie 
verksamhet

Årligen KS (KLK)

Information/
utbildning om 
digitala möten

Årligen

Åtgärd 2.3.3 Kommunorganisationens transporter ska 
samordnas.

Verktyg/modell 
för samordning av 
transporter

Ordinarie 
verksamhet

Årligen BUN, SN, 
TN

Åtgärden hanteras 
under Mål 2.2

Kommunens resepolicy ska ha ett tydligt 
hållbarhetsfokus vara uppdaterad, 
efterföljas och följas upp årligen.

Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
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3. Konsumtion

Mål	för	Lomma	kommun	som	geografisk	enhet
Mål 3.1 Utsläppen av växthusgaser från konsumtion ska minska årligen. 
Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 3.1.1 Lomma kommun ska årligen genomföra 

aktivitet och/eller kampanj till allmänhet, 
skola och/eller företag för att minska 
konsumtionsbaserade utsläpp.

Inom projekt Årligen TN, BUN, 
KS (KLK, 

SHB)

Åtgärd 3.1.2 Kommunens avfallsplan ska leda till att 
återvinningen och återanvändningen ökar.

Aktuell avfallsplan Inom befintlig 
budget

Ordinarie 
verksamhet

Årligen TN

Åtgärd 3.1.3 Kommunen ska genomföra minst en fysisk 
åtgärd för att främja cirkulär ekonomi.

Åtgärd för att främja 
cirkulär ekonomi

Inom projekt 2022-2025 TN, KS 
(SHB)

Åtgärd 3.1.4 Kommunen ska verka för att engångsartiklar 
som är tillverkade av fossila råvaror fasas ut.

Uppföljning Ordinarie 
verksamhet

Årligen KS (SHB), 
TN

Genomförd åtgärd/
kampanj

2022

Åtgärden hanteras 
under Mål 1.1

Energi- och klimatrådgivning ska finnas 
för kommunens invånare, företag och 
organisationer.
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Mål för kommunorganisationen
Mål 3.2 Utsläppen av växthusgaser från offentlig konsumtion ska minska årligen och snabbare än i kommunen som geografisk 

enhet. 
Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 3.2.1 Kommunen ska arbeta med 

hållbarhetskriterier i finansförvaltningen.
Förvaltningsstrategi 
med 
hållbarhetskriterier

Ordinarie 
verksamhet

Ordinarie 
verksamhet

Årligen, from 
2022

KS (KLK)

Åtgärd 3.2.2 Åtgärder ska leda till att plastprodukter som 
är tillverkade av fossila råvaror ska fasas ut.

Genomförd åtgärd Ordinarie 
verksamhet

Ordinarie 
verksamhet

Årligen Alla 
nämnder

Andel tallrikar 
och glas i plast 
i kommunal 
grundskola, förskola, 
vård och omsorg

Årligen

Åtgärd 3.2.3 Ramavtal/upphandlingsdirektiv ska 
uppdateras för minskad klimatpåverkan, 
ökat cirkulärt kretslopp samt minskad 
användning av plastprodukter.

Uppdaterat ramavtal/
upphandlingsdirektiv

Ordinarie 
verksamhet

Ordinarie 
verksamhet

2023 KS (KLK, 
SHB)

Åtgärd 3.2.4 Klimatpåverkan från mat inom kommunal 
verksamhet ska minska.

Utsläpp av 
växthusgaser från 
mat

Ordinarie 
verksamhet

Årligen, from 
2022

BUN, SN

Andel vegetarisk mat Årligen

Åtgärd 3.2.5 Kampanjer ska leda till minskat matsvinn 
från skola och omsorg.

Mängd och andel 
matsvinn

Ordinarie 
verksamhet

Årligen BUN, SN, 
TN

Åtgärd 3.2.6 Handlingsplan för energieffektiv IT ska 
tillämpas inom kommunorganisationen.

Färdig handlingsplan Befintlig budget Ordinarie 
verksamhet

2021 KS (KLK)

Åtgärd 3.2.7 Kunskapen om de livscykelutsläpp som 
kommunens konsumtion genererar ska 
öka genom utveckling av analyser och 
modeller, dessa ska sedan implementeras i 
inköpsprocessen.

Redogörelse Ordinarie 
verksamhet

2023 KS (SHB)
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4. Energianvändning

* Energianvändning avser i detta fall normalårskorrigerad energianvändning. 

Mål	för	Lomma	kommun	som	geografisk	enhet
Mål 4.1 År 2025 ska energianvändningen* i Lomma kommun vara minst 30 % lägre än 2005.
Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 4.1.1 Lomma kommun ska genomföra 

energitillsyn som inkluderar rådgivning.
Energitillsyn Befintlig budget Årligen MBN

Åtgärd 4.1.2 Kommunen ska investera i energieffektiv 
gatubelysning.

Genomförda 
energieffektiviserings-
åtgärder

Befintlig budget Årligen TN

Åtgärd 4.1.3 Möjlighet till frivillig redogörelse för 
hållbarhetsåtgärder i bygglovs- och 
anmälningsärenden ska tas fram.

Genomförd 
utredning

Ordinarie 
verksamhet

Ordinarie 
verksamhet

2022 MBN, KS 
(SHB)

Implementering 2023

Åtgärden hanteras 
under Mål 1.1

Lomma kommun ska årligen påminna, 
inspirera och informera allmänheten, 
föreningar, skolor och näringslivet om att 
minska klimatpåverkan. 

Åtgärden hanteras 
under Mål 1.1

Energi- och klimatrådgivning ska finnas 
för kommunens invånare, företag och 
organisationer.

Åtgärden hanteras 
under Mål 1.1

Det ska årligen arrangeras 
fortbildningstillfälle gällande 
klimatpåverkan för kommunens folkvalda.

Åtgärden hanteras 
under Mål 1.1

En enkel modell ska utvecklas för att i 
tidigt skede av detaljplaneplanprocessen 
översiktligt bedöma energibehov och 
klimatpåverkan.

Mål 4.2 Andelen förnybar energi ska öka årligen.
Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 4.2.1 Andelen hushåll med fjärrvärme ska öka 

genom att förtätning och tätortsutbyggnad 
i första hand ska ske i områden med 
anslutningsmöjlighet till fjärrvärme.

Andel hushåll med 
fjärrvärme

Ordinarie 
verksamhet/
Inom projekt

tom 2025 KS (SHB)
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Åtgärd 4.2.2 Fjärrvärmeproduktionen ska fortsatt vara 
100 % fossilbränslefri.

Andel fossilbränslefri 
fjärrvärme

Ordinarie 
verksamhet

Årligen KS (SHB), 
TN

Åtgärd 4.2.3 Kommunen ska verka för att anlägga minst 
en större anläggning för produktion av 
förnybar energi (exempelvis solcellspark).

Genomförd åtgärd/
utredning gällande 
anläggning för 
produktion av grön 
energi

Inom projekt 2024 TN, KS 
(SHB)

Åtgärd 4.2.4 Kommunen ska tillhandahålla en “Solkarta” 
till kommuninvånarna, för bedömning av 
solceller.

Solkarta på hemsidan 10 Årligen KS (SHB)

Åtgärd 4.2.5 En ny vindkraftsutredning ska tas fram och 
en uppdaterad vindkraftspolicy ska antas 
politiskt.

Färdig 
vindkraftsutredning

200 samt 
ordinarie 

verksamhet

2024 KS (SHB)

Politiskt antagen 
vidkraftspolicy

2025

Åtgärd 4.2.6 En områdesspecifik energiplan som har 
hållbarhetsfokus i framkant ska tas fram 
gällande utvecklingsområdet Bjärreds 
vångar, den ska innefatta innovativa 
hållbarhetslösningar som visualiseras i 
stadsbilden.

Energiplan för 
Bjärreds vångar 

Inom projekt 2022 KS (SHB)

Åtgärd 4.2.7 Möjligheten att inom kommunen nyttja 
geotermisk energi ska utredas.

Utredning om 
geotermisk energi

Ordinarie 
verksamhet

2023 KS (SHB)

Åtgärden hanteras 
under Mål 1.1

Lomma kommun ska uppmuntra, inspirera 
och informera allmänheten och näringslivet 
om minskad klimatpåverkan. 

Åtgärden hanteras 
under Mål 1.1

Energi- och klimatrådgivning ska finnas 
för kommunens invånare, företag och 
organisationer.

Åtgärden hanteras 
under Mål 1.1

Möjlighet till frivillig redogörelse för 
hållbarhetsåtgärder i bygglovs- och 
anmälningsärenden ska tas fram.

Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
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* Energianvändning avser i detta fall normalårskorrigerad energianvändning. Energianvändningen i äldre bostadsbestånd ska redovisas
separat.

Mål för kommunorganisationen

Mål 4.3 Energianvändningen* i kommunens fastigheter ska 2025 halverats i jämförelse med 2009.
Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 4.3.1 Fastighetsbeståndets energianvändning ska 

minska genom energieffektivisering och 
beteendepåverkan.

Nybyggnationer som 
utförts energieffektivt

Inom projekt 
eller befintlig 

budget

Ordinarie 
verksamhet

Årligen TN, BUN, 
SN

Effektivisering i 
befintliga fastigheter

Årligen, from 
2022

Beteendepåverkan Årligen

Åtgärd 4.3.2 Kommunens nya byggnader ska minst 
uppfylla krav enligt miljöbyggnad silver 
(eller motsvarande certifiering).

Antal projekt samt 
andel byggnader 
som uppfyller 
certifieringskraven

Inom projekt tom 2025 TN

Åtgärd 4.3.3 Kommunens ska ställa krav på 
livscykelanalys i samband med 
exploateringsavtal och markanvisningsavtal.

Antal avtal med krav 
på LCA

Ordinarie 
verksamhet

tom 2025 KS (SHB)

Åtgärd 4.3.4 Vid kommunal ny- och ombyggnation 
ska livscykelanalys tillämpas redan i 
projekteringsfasen för att minimera utsläpp 
och energiförbrukning.

Inom projekt 2025 TN

Åtgärden hanteras 
under Mål 1.2

Årliga kampanjer med fokus på minskad 
klimatpåverkan ska genomföras till 
kommunanställda.
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Mål 4.4 Andelen förnybar energi till kommunens fastigheter ska öka årligen.
Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 4.4.1 Kommunen ska fortsatt enbart använda 

förnybar energi i byggnader och 
anläggningar.

Andel förnybar 
värme och el

Ordinarie 
verksamhet

Årligen TN

Åtgärd 4.4.2 Vid kommunens nybyggnationer ska 
solcellsanläggning installeras (på minst 
12% av byggnadsarean anläggas, dock ska 
varje anläggning vara minst 10 kW), och 
kommunen ska verka för installation av 
solcellsanläggning på befintliga byggnader.  

Översikt på 
kommunens 
byggnader, 
byggnadsår samt 
solcellsanläggning

Inom projekt 2022-2025 TN

Åtgärd 4.4.3 Vid kommunens nybyggnationer ska 
energilagring installeras vid behov. 

Kommunala 
anläggningar med 
energilagring

Inom projekt tom 2025 TN
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5. Säkerhet och tillgång

Mål	för	Lomma	kommun	som	geografisk	enhet
Mål 5.1 Energiförsörjningen ska vara leveranssäker och energieffektiv
Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 5.1.1 Kommunen ska samverka med energibolag 

för att fortsatt bevara leveranssäker 
energiförsörjning.

Ordinarie 
verksamhet

Årligen KS (KLK)

Åtgärd 5.1.2 Kommunen ska i samverkan med 
energibolag verka för att kapa effekttoppar i 
elförbrukningen.

Ordinarie 
verksamhet

Årligen KS (SHB, 
KLK), TN

Åtgärden hanteras 
under Mål 4.2

Andelen hushåll med fjärrvärme ska öka 
genom att förtätning och tätortsutbyggnad 
i första hand ska ske i områden med 
anslutningsmöjlighet till fjärrvärme.

Mål 5.2 Tillgången av el- och värmeenergi vid kriser ska vara säkrad
Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 5.2.1 Uppdaterad risk- och sårbarhetsanalys med 

fokus på tillgång av el- och värmeenergi vid 
kris.

Uppdaterad risk- och 
sårbarhetsanalys

Ordinarie 
verksamhet

Årligen KS (KLK)

Åtgärd 5.2.2 Lomma kommun ska ha en aktuell 
prioritering av samhällsviktiga el-användare 
(Styrel).

Utredning Ordinarie 
verksamhet

Årligen KS (KLK)

Åtgärd 5.2.3 Samhällsviktiga funktioner ska säkras med 
reservaggregat.

Ordinarie 
verksamhet

Årligen KS (KLK)

Åtgärd 5.2.4 Risk- och sårbarhet i energiförsörjningen 
som kan orsakas av översvämning ska vara 
identifierad.

Ordinarie 
verksamhet

Årligen KS (KLK)

Åtgärden hanteras 
under Mål 4.2

Kommunen ska verka för att anlägga minst 
en större anläggning för produktion av 
förnybar energi (exempelvis solcellspark).
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Mål 5.3 Tillgången av el- och värmeenergi ska långsiktigt vara säkrad
Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 5.3.2 Hänsyn tas tidigt i den fysiska planeringen 

för att långsiktigt säkra tillgång av el- och 
värmeenergi. 

Redogörelse för 
hänsyn i fysisk 
planering

Ordinarie 
verksamhet

Årligen KS (SHB)

Åtgärden hanteras 
under Mål 5.1

Kommunen ska samverka med energibolag 
för att fortsatt bevara leveranssäker 
energiförsörjning.
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6. Balansering och kompensation

Mål	för	Lomma	kommun	som	geografisk	enhet
Mål 6.1 Kolinbindning i kommunens skog och mark ska öka. 
Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 6.1.1 Lomma kommun ska säkra en utökning och 

föråldring av skogsmarker.
Yta bevarad och 
nyskapad skogsmark, 
skyddad och totalt

Inom projekt Ordinarie 
verksamhet

Årligen KS (SHB)

Åtgärd 6.1.2 Lomma kommun ska verka för att bevara 
och etablera nya våtmarker i landskapet.

Antal och yta 
våtmarker

Inom befintlig 
budget

Ordinarie 
verksamhet

Årligen KS (SHB)

Åtgärd 6.1.3 Lomma kommun ska vid tillfälle verka för 
ökad kolinbindning i jordbruksmark.

Genomförda 
åtgärder.

Ordinarie 
verksamhet

Årligen KS (SHB)

Åtgärd 6.1.4 Lomma kommun ska utreda möjligheten till 
att producera och/eller använda biokol.

Färdig utredning 250 Ordinarie 
verksamhet

2023 KS (SHB), 
KFN, TN

Biokolsprojekt Inom projekt Ordinarie 
verksamhet

Åtgärden hanteras 
under Mål 1.4

En modell ska utvecklas för att följa upp 
kommunens totala energiflöden och 
klimatpåverkan.

Mål för kommunorganisationen
Mål 6.2 Klimatpåverkan från alla kommunala transporter ska kompenseras genom åtgärder.
Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 6.2.1 Lomma kommun ska utveckla 

metodik för att kompensera för alla 
transportgenererade utsläpp. 

Metod för 
kompensation

Ordinarie 
verksamhet

2023 KS (SHB)

Åtgärd 6.2.2 Samtliga av kommunorganisationens 
transportgenererade utsläpp ska 
kompenseras. 

Andel kompenserade 
transportutsläpp

Ordinarie 
verksamhet

24 Årligen KS (KLK, 
SHB)

Åtgärden hanteras 
under Mål 1.4

En modell ska utvecklas för att följa upp 
kommunens totala energiflöden och 
klimatpåverkan.
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Genomförande och uppföljning
Både mål och åtgärder måste vara verkningsfulla och relevanta. 
Samtidigt ska de vara realistiska att uppnå och helst mätbara. Därför 
är det viktigt att både mål och åtgärder är väl förankrade i den 
kommunala verksamheten. Till varje åtgärd har huvudansvariga 
och eventuellt delansvariga nämnder kopplats. Dessutom har 
uppskattade kostnader för de olika åtgärderna samt eventuella 
driftskostnader kopplats till varje åtgärd. Huvudansvariga nämnder 
har ansvaret för att medel äskas i budgetprocessen och att 
äskanden åtföljs av en fördjupad kostnadsanalys. Åtgärder som 
innebär tillkommande kostnader (kostnader som ej ryms inom 
ordinarie verksamhet, befintlig budget eller inom annat projekt) 
kommer under 2021 finansieras inom ram för kommunstyrelsen, 
kvarstående finansiering kommer att hanteras i samband med 
budgetprocessen 2022–2025.

Mål- och åtgärdsprogrammet ska integreras i kommunens ordinarie 
styrsystem och göra avtryck i den årliga verksamhetsplaneringen, 
i budgetarbetet och vid årsredovisning. Ansvarig nämnd ska 
i enlighet med angiven genomförandeperiod redogöra för 
genomförda åtgärder. 

Som ett led i kommunens kvalitetsarbete och för att underlätta 
uppföljningen av miljömålsarbetet kommer åtgärder och 
indikatorer att redovisas av huvudansvarig nämnd i kommunens 
uppföljningsverktyg (Stratsys) och då på ett naturligt sätt ingå i 
planering och uppföljning. Uppföljningen av miljömålsarbetet 
samordnas i ett enhetligt system med övriga planer och 
program som berör miljömålen.  Resultatet av miljöarbetet inom 
förvaltningarna/verksamheterna (som oftast redovisas i form av 
indikatorer/nyckeltal) sammanställs årligen i en miljöredovisning. 
Denna årliga miljöredovisning ska innefatta ett specifikt stycke med 
kortfattadfattad uppföljning av åtgärder i energi och klimatplanen. 
En preliminär uppföljning av planen bör genomföras 2024 och 
slutuppföljning ska genomföras 2025.
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1 Övergripande mål
Mål för Lomma kommun som geografisk enhet
Mål 1.1 Utsläpp av växthusgaser i Lomma kommun ska minska i snabbare takt än på regional och nationell nivå. År 2025 ska de ha 

minskat med över 70 % i jämförelse med 1990.*
Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 1.1.1 En koldioxidbudget som är baserad på 

åtgärd 1.4.1 ska utvecklas inför kommande 
Energi- och klimatplan.

Färdig 
koldioxidbudget

Ordinarie 
verksamhet

2024 KS (SHB)

Åtgärdsbeskrivning: Syftet med åtgärden är att kommunen ska uppfylla internationell och/eller nationell målsättning om 
begränsad klimatpåverkan. För närvarande utgörs denna målsättning av Parisavtalet som innebär att hålla den globala 
uppvärmningen under två grader, men helst under 1,5 grader. Koldioxidbudgeten bör vara utformad för kommunen som 
geografisk enhet men den bör även inkludera applicering inom kommunorganisationen. Som underlag till koldioxidbudgeten 
används beräkningsmodellen som ska tas fram i enlighet med åtgärd 1.4.1. 

Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 1.1.2 Lomma kommun ska årligen påminna, 

inspirera och informera allmänheten, 
föreningar, skolor och näringslivet om att 
minska klimatpåverkan. 

Årliga träffar och/
eller aktiviteter 
med allmänheten, 
föreningar, skolor 
samt näringslivet

Ordinarie 
verksamhet

Årligen KS (KLK, 
SHB)

Åtgärdsbeskrivning: Åtgärden syftar till att minska kommuninvånarnas klimatpåverkan genom beteendepåverkansinsatser. 
Kommunen spelar en viktig roll för informationsspridning och folkbildning om miljö- och energifrågor. Kommunens 
energirådgivare är en viktig resurs för många kommuninvånare, men utöver detta behöver kommunen arbeta med 
kommunikation, kampanjer och utbildning för att sprida goda exempel och påverka beteenden. Kommunen ska informera 
om kommunens miljö- och energiarbete och på ett positivt sätt förmedla vad kommunen och dess medborgare gör. 
Kommunorganisationen ska också arbeta med kommunikation för utbyte av erfarenheter och idéer inom miljö- och 
energi. Kommunen ska årligen arrangera informationsträffar eller aktiviteter till allmänheten. Exempel på detta kan vara 
föreläsningar på bibliotek gällande energiförsörjning och klimatpåverkan, spridning av informationsmaterial eller aktiviteter 
som cykelkampanjer. Kommunen kan även skapa en plattform (på hemsidan) med tips på klimatsmarta lösningar. Energi- och 
klimatrådgivningen (åtgärd 1.1.3) kan även utgöra en del av denna åtgärd då rådgivarna exempelvis kan delta på mässor och 
arrangera föreläsningar som uppmuntrar de som bor och verkar i kommunen att minska sina utsläpp. På hemsidan ska det 
finnas tydlig information och hjälp för invånarna att bli klimatsmarta. Information till skolor kan exempelvis innefatta att Natur- 
och Miljöboken förmedlas till skolelever. 
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Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 1.1.3 Energi- och klimatrådgivning ska finnas 

för kommunens invånare, företag och 
organisationer.

Energi och 
klimatrådgivare

Ordinarie 
verksamhet

Årligen TN

Verksamhetsplan

Åtgärdsbeskrivning: Syftet med åtgärden är att kommunen ska erbjuda kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning 
till hushåll, små och medelstora företag, lokala föreningar och organisationer i kommunen. Rådgivningen omfattar kunskap om 
energieffektivisering, transporter, förnybart, klimatpåverkan ur många perspektiv samt om energianvändning och förutsättningar 
att ändra energianvändning i lokaler och bostäder. Det ska vara lätt att finna information på kommunens hemsida. Rådgivningen 
kan även vara en del av åtgärd 1.1.1 då rådgivarna exempelvis kan delta på mässor och arrangera föreläsningar som uppmuntrar 
de som bor och verkar i kommunen att minska sina utsläpp. Energi- och klimatrådgivningen påverkar indirekt även åtgärd 2.1.1 
och 2.1.2, 3.1.1 samt delmål 4.1 och 4.2 positivt. I nuläget bedrivs verksamheten med stöd av Energimyndigheten och därför 
tillkommer inga kostnader för kommunens del, om detta stöd dras in behöver dock åtgärden finansieras med kommunala medel. 

Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 1.1.4 Det ska årligen arrangeras 

fortbildningstillfälle gällande klimatpåverkan 
för kommunens folkvalda.

Genomförda 
utbildningar

10 Årligen, from 
2022

KS (SHB)

Åtgärdsbeskrivning: Syftet med åtgärden är att politikerna ska vara väl informerade och uppdaterade gällande klimatpåverkan. 
Åtgärden kan exempelvis innefatta föreläsning eller workshop i samband med politiska sammankomster.

Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 1.1.5 En enkel modell ska utvecklas för att i 

tidigt skede av detaljplaneplanprocessen 
översiktligt bedöma energibehov och 
klimatpåverkan.

Framtagen modell Ordinarie 
verksamhet

Inom projekt 2023 KS (SHB)

Redogörelse för 
energibehov och 
klimatpåverkan inom 
planbesked.

Årligen, from 
2024
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Åtgärdsbeskrivning: Syftet med åtgärden är att kommunen ska förbättra förutsättningar för att ta energi- och klimathänsyn 
tidigt i den fysiska planeringen, som ofta utgör basen för hur framtidens hållbara samhälle formas. Kommuner har planmonopol 
och bör använda monopolet på så sätt att de detaljplaner som ger mest samhällsnytta prioriteras framför detaljplaner som ger 
mindre nytta. I detta arbete använder kommunen ett värderosverktyg. En av de aspekter som poängsätts är hållbar utveckling. 
Den modell som tas fram för energi- och klimathänsyn ska ge avtryck på prioriteringsvärdet för aspekten hållbar utveckling. 
Värderosen kan på så sätt användas som en motivator för att förbättra energibehov och klimatpåverkan i projekt genom att 
de då hamnar högre i prioriteringsranking. Åtgärden innefattar att skapa en kommunal standard för översiktlig bedömning av 
energi- och klimatpåverkan av detaljplaner. Modellen är avsedd att användas i samband med planbesked. Eventuell bedömning 
av betydande miljöpåverkan, miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsprövning hänskjuts till senare planeringsfas.

Mål för kommunorganisationen
Mål 1.2  Utsläpp av växthusgaser ska minska årligen och i snabbare takt än i kommunen som geografisk enhet.
Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 1.2.1 Årliga kampanjer med fokus på minskad 

klimatpåverkan ska genomföras till 
kommunanställda.

Ordinarie 
verksamhet

Årligen KS (SHB)

Åtgärdsbeskrivning: Syftet med åtgärden är att uppmuntra och inspirera kommunanställdas klimatsmarta val och därigenom 
minska klimatpåverkan. Kommunen ska verka för att kommunanställda minskar sin klimatpåverkan både i tjänsten och 
arbetspendlingen. Åtgärden kan exempelvis innefatta föreläsningar, workshops eller beteendepåverkan. Genomförande kan 
bland annat ske i samband med kommunintern resvaneundersökning.

Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 1.2.2 Kommunens intranät ska innefatta tydlig 

och aktuell information och riktlinjer 
gällande minskad klimatpåverkan.

Ordinarie 
verksamhet

Årligen KS (KLK, 
SHB)

Åtgärdsbeskrivning: Syftet med åtgärden är kommunens klimatarbete ska vara lättillgängligt och tydligt för kommunanställda. 
Informationen ska vara kopplad till kommunens processer och arbete. Den kan bland annat innefatta information om 
upphandling och inköp, Energi- och klimatplanen, kommunens klimatpåverkan, kampanjer, resepolicyn och hur man bokar 
cyklar.
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Mål 1.3 Lomma kommun ska vara en förebild i arbetet med minskad klimatpåverkan.
Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 1.3.1 Lomma kommuns klimatarbete ska 

tydliggöras via bland annat hemsida, media 
och sammankomster.

Ordinarie 
verksamhet

Årligen KS (SHB, 
KLK), TN

Åtgärdsbeskrivning: Syftet med åtgärden är att sprida information om klimatsmart arbete i kommunen. Kommunhemsidan ska 
vara uppdaterad med information om kommunens arbete med energieffektivisering och minskad klimatpåverkan. Innovativa 
lösningar, visioner, utmärkelser och liknande bör marknadsföras via exempelvis nyheter på hemsidan, sociala medier eller 
dagspress. Vid sammankomster gällande energi och klimatpåverkan bör kommunens arbete inom området kortfattat beskrivas. 
Kommunens miljövänliga transportmedel (exempelvis cyklar, elcyklar och miljöbilar) ska tydligt märkas med kommunens logga 
och eventuellt hållbarhetsbudskap, detta är viktigt då transportmedlen tydligt visualiserar kommunens närvaro i samhället.  

Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 1.3.2 Kommunen ska samverka med externa 

aktörer kring innovativa klimatsmarta 
lösningar.

Ordinarie 
verksamhet

Årligen, from 
2022

KS (SHB), 
TN

Åtgärdsbeskrivning: Syftet med åtgärden är att optimera arbetet med minskad klimatpåverkan med hjälp och inspiration 
från externa parter. Exempel på viktiga samverkansparter är det kommunägda energibolaget Kraftringen, föreningen 
Klimatkommunerna, andra kommuner, Länsstyrelsen, kommunförbundet Skåne och Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. 
Åtgärden syftar även till att minska utsläppen genom samverkan med entreprenörer kring klimatsmarta transportmedel och 
redskap. Genom löpande samarbete med externa aktörer ska Lomma kommun verka för och/eller bidra med förslag och 
lösningar som gör det möjligt för aktören att använda och utveckla mer klimatsmarta hållbarhetslösningar i sina verksamheter. 
Detta kan vara i form av gemensamma kampanjer och testperioder av olika färdmedel och redskap i det dagliga arbetet.
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Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 1.3.3 Kommunen ska vara medlem i 

klimatkommunerna.
10 Årligen KS (SHB)

Åtgärdsbeskrivning: Syftet med åtgärden är att genom samverkan med framstående kommuner och andra organisationer 
optimera arbetet med minskad klimatpåverkan. Klimatkommunerna är en förening för kommuner och regioner som jobbar 
aktivt med lokalt klimatarbete. De 38 medlemmarnas klimatarbete ligger i framkant i Sverige och världen, med tuffa klimat- och 
energimål och ambitiösa åtgärder. Klimatkommunernas övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige. 
Föreningen stödjer kommuner som vill arbeta med klimatfrågan och är en pådrivande aktör för det nationella klimatarbetet 
genom att lyfta fram vilka möjligheter, hinder och drivkrafter som har betydelse för arbetets resultat. Klimatkommunerna 
sprider information och erfarenheter om lokalt klimatarbete och höjer kunskapen om klimatproblematiken. Klimatkommunerna 
har även internationella samarbeten och kontakter med liknande nätverk i andra länder. Lomma kommun ska fortsätta sitt 
medlemskap som påbörjades 2016.

Mål 1.4 Kunskapen om kommunens klimatpåverkan ska öka.
Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 1.4.1 En modell ska utvecklas för att följa upp 

kommunens totala energiflöden och 
klimatpåverkan.

Modell för 
energiflöden och 
klimatpåverkan

200 2023 KS (SHB)

Åtgärdsbeskrivning: Syftet med åtgärden är att systematisera och förbättra kunskapen om kommunens klimatpåverkan för att 
optimera arbetet med minskad klimatpåverkan. Lomma kommun redovisar årligen kommunens klimatpåverkan i samband med 
bland annat årsredovisning och sammanställningar till samverkansgrupperna Klimatkommunerna och Fossilbränslefritt Skåne. 
Redovisningarna görs för kommunen som geografisk enhet samt för kommunorganisationen. Metodiken ska utvecklas med 
en ny modell för att effektivisera sammanställningen och optimera bedömningen av kommunens klimatpåverkan. Relevanta 
delar som behöver utvecklas då de saknas helt eller delvis är exempelvis konsumtionsbaserade utsläpp, livscykelperspektiv 
på byggmaterial och fordon, samt kolinlagring i mark. Modellen kan även inkludera koppling till handeln med utsläppsrätter. 
Beräkningsmodellen ska utgöra underlag till kommunens koldioxidbudget (se åtgärd 1.1.1). De utsläpp som kommunen 
genererar som geografisk enhet ska följas upp både som totala utsläpp samt utsläpp per kommuninvånare. Nyttjandet av 
dessa olika uppföljningssystem ska problematiseras och utvärderas i samband med uppföljning. I den mån det är möjligt bör 
uppföljning även specificera de utsläpp från E6 som genereras från genomfartstrafik. 
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2 Hållbara transporter
Mål för Lomma kommun som geografisk enhet
Mål 2.1 Andelen hållbara resor ska öka årligen. År 2030 ska utsläppen av växthusgaser från transporter inom Lomma kommun vara 

minst 70 procent lägre än år 2010.*
Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 2.1.1 Lomma kommun ska medverka till att skapa 

en attraktiv kollektivtrafik och öka andelen 
kollektivtrafikpendlare.

Turtäthet och 
stationer för 
persontåg

Ordinarie 
verksamhet

Årligen KS (SHB)

Andel 
kollektivtrafikresor

2024

Åtgärdsbeskrivning: Syftet med åtgärden är att Lomma kommun ska verka för ökad andel kollektivtrafikresande. Genom 
översiktsplan, fördjupad översiktsplan, planprogram och detaljplaner bör ny bebyggelse styras till kollektivtrafiknära lägen. 
Planprocesserna bör verka även för att utveckla kollektivtrafiken. Nya tågstationer ska tillkomma i Flädie och Alnarp, i enlighet 
med pågående översiktsplanering. Kommunövergripande resvaneundersökning bör genomföras minst en gång under 
planperioden för att följa upp andelen som reser med kollektivtrafik. Eventuell bedömning av betydande miljöpåverkan, 
miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsprövning hänskjuts till senare planeringsfas.

Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 2.1.2 Befintlig Cykelplan och Strategi för 

ökad andel gång- och cykeltrafik ska 
implementeras och följas i aktuella projekt.

Sträcka separerad 
gång- och cykelväg, 
samt sträcka 
separerad gångväg

Ordinarie 
verksamhet

Årligen TN, KS 
(SHB)

Andel aktiva resor 2024

Åtgärdsbeskrivning: Åtgärden syftar till att Lomma kommun ska fortsätta utveckla en attraktiv och prioriterad gång- och 
cykelinfrastruktur och öka andelen aktiva resor. Kommunen ska fortsatt implementera åtgärder från cykelplanen och därmed 
skapa ännu bättre förutsättningar för de aktiva resorna. Vid planering och nybyggnation ska gång- och cykelinfrastruktur 
prioriteras. Det är viktigt att beakta tillgänglighet och trygghet för olika typer av användare. Kommunövergripande 
resvaneundersökning bör genomförs minst en gång under planperioden för att följa upp andelen aktiva resor. Eventuell 
bedömning av betydande miljöpåverkan, miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsprövning hänskjuts till senare planeringsfas.
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Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 2.1.3 Lomma kommun ska ha en uppdaterad 

P-norm med aktuella klimatsmarta
lösningar.

Aktuell P-norm Ordinarie 
verksamhet

Årligen KS (SHB)

Åtgärdsbeskrivning: Syftet med åtgärden är att P-normen ska gynna klimatsmart exploatering. Gällande parkeringsnorm ska 
innefatta flexibla P-tal så att fastighetsägare kan minska parkeringsytan i utbyte mot klimatsmarta mobilitetslösningar. Vid 
specifika projekt kan områdesspecifik parkeringsnorm utvecklas för att ge utrymme för innovativa hållbarhetslösningar. Eventuell 
bedömning av betydande miljöpåverkan, miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsprövning hänskjuts till senare planeringsfas.

Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 2.1.4 Lomma kommun ska utveckla 

en områdesspecifik P-norm med 
hållbarhetsfokus i framkant

Områdesspecifik 
P-norm

Inom projekt 2023 KS (SHB)

Åtgärdsbeskrivning: Vid minst ett tätortsutvecklingsprojekt, som exempelvis Bjärreds vångar, ska en områdesspecifik 
parkeringsnorm utvecklas för att ge utrymme för innovativa hållbarhetslösningar. Eventuell bedömning av betydande 
miljöpåverkan, miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsprövning hänskjuts till senare planeringsfas. 

Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 2.1.5 Lomma kommun ska minska biltrafiken 

på strategiska platser genom antingen 
trafikreglering eller avgiftsbeläggning. 

Utredning och 
insatser

400 Ordinarie 
verksamhet

Årligen, from 
2022

TN

Åtgärdsbeskrivning: Åtgärden syftar till att minska biltrafiken på strategiska platser. Minskning av biltrafik kan antingen ske 
genom avgiftsbeläggning eller tidsreglering, samt åtgärder såsom minskning av mängden parkeringsplatser, materialval 
på beläggningar, avstånd mellan parkering och målpunkt samt förbud mot fordon på vissa platser. Eventuellt införande av 
avgiftsreglering är förenat med en investeringskostnad. Utredning föreslås för avgiftsbeläggning samt för att identifiera 
strategiska platser aktuella för reglering. Eventuell bedömning av betydande miljöpåverkan, miljökonsekvensbeskrivning och 
tillståndsprövning hänskjuts till senare planeringsfas.
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Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 2.1.6 Lomma kommun ska verka för att öka 

allmänhetens tillgång till stationer med 
förnybara bränslen för exempelvis 
miljöbilar, elmopeder och elcyklar.

Övergripande strategi 
laddstolpar

Ordinarie 
verksamhet

Årligen TN, KS 
(SHB)

Antal platser med 
förnybara bränslen

Åtgärdsbeskrivning: Åtgärden syftar till att underlätta, motivera och påskynda en övergång till miljöfordon hos kommunens 
invånare. Med miljöbil avses enbart bonusklassad bil enligt klassificeringssystemet Bonus-Malus eller motsvarande nivå 
i efterföljande klassificeringssystem. Miljöbilar innefattar därmed för närvarande biogashybrid, laddhybrid, ren elbil och 
vätgasbilar. Åtgärden innefattar bland annat utveckling av en övergripande strategi för laddstolpar, utöver kraven i Plan- och 
bygglagen. Andra delåtgärder kan innefatta kartläggning av lämpliga platser för laddstolpar till allmänheten samt anläggning av 
laddstolpar. I Lomma kommun finns laddstolpar på åtta olika ställen med totalt sett 19 P-platser dedikerade till laddning. Lomma 
kommun har samverkat till installationen av laddstolpar på två ställen som respektive har två laddplatser. Kommunen ska även 
verka för anläggning av biogastankställe inom kommunens gränser, i dagsläget är det ungefär 1 mil från de större tätorterna till 
närmaste tankställe för biogas. Utöver el och biogas kan åtgärden även innefatta anläggning av tankstation för vätgas eller annat 
förnybart bränsle. Delåtgärderna kan lämpa sig för extern subventionering genom exempelvis Klimatklivet. Eventuell bedömning 
av betydande miljöpåverkan, miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsprövning hänskjuts till senare planeringsfas.

Åtgärd 2.1.7 Hållbarhetsinriktade åtgärder inom mobility 
management ska sammanställas årligen

Årlig 
sammanställning

Ordinarie 
verksamhet

Årligen KS (SHB)

Åtgärdsbeskrivning: Syftet med åtgärden är att kortfattat sammanfatta kommunens arbete med att styra över mot miljövänligt 
resande och/eller minskat resande. Sammanställningen ska innefatta genomförda åtgärder riktade till kommunorganisationen 
samt allmänheten, föreningar, skolor och näringslivet, föregående år. Samt planerade åtgärder kommande år och 
utvecklingsmöjligheter. Sammanställningen ska spridas till berörda parter för genomförandet av mobility managementåtgärder. 
Sammanställningen är kopplad till följande åtgärder i denna plan: 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 
2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.3.1 och 2.3.2. Sammanställningen kan även vara kopplad till miljömålet God bebyggd miljö i 
miljömålsprogrammet.
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Mål för kommunorganisationen
Mål 2.2 Kommunens verksamheter ska inte använda fossila bränslen i kommunens transporter, resor eller köpta tjänster.
Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 2.2.1 Kommunens resepolicy ska ha ett tydligt 

hållbarhetsfokus vara uppdaterad, 
efterföljas och följas upp årligen.

Årlig information om 
resepolicy

Ordinarie 
verksamhet

Ordinarie 
verksamhet

Årligen KS (SHB)

Aktuell resepolicy Årligen

Åtgärdsbeskrivning: Syftet med åtgärden är att kommunens resepolicy ska vara ett kraftfullt verktyg för att styra över 
tjänsteresorna mot kollektivtrafik och aktiva resor, samt att minska resandet genom fler digitala möten (styrning till digitala 
möten hanteras eventuellt i samverkan med eller enbart i mötespolicyn, se åtgärd 2.3.1). Resepolicyn ska fortsatt syfta till att 
i fallande prioriteringsordning främja en säker arbetsmiljö, minska miljöbelastningen, förstärka kommunorganisationen som 
samhällsförebild samt eftersträva kostnadseffektivitet. Policyn ska innehålla riktlinjer för resande vid olika sträckor, hur dessa 
ska företas. Resepolicyn ska tillämpas inom samtliga förvaltningars verksamhet. Resepolicyn ska följas upp årligen genom 
kommunintern resvaneundersökning samt miljöstatistik från resebolagen. Efterlevnaden av resepolicyn ska rapporteras om i 
samband med resvaneundersökningen. Lämplig metod för att säkra att resepolicyn följs bör implementeras. 
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Förslag t i l l antagande 
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Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 2.2.2 Kommunen ska ha en mobilitetssamordnare 

som har ett övergripande ansvar över 
kommunens transportmedel.

Planering och 
tillsättning av 
mobilitets-
samordnare

Ordinarie 
verksamhet

Omfördelning 
inom ram

2022 KS (KLK), 
övriga 
nämnder

Mobilitetsamordning 
gällande 
fordonspooler

Åtgärdsbeskrivning: Syftet med mobilitetssamordning är kostnadsbesparingar samt minskad miljöpåverkan. I dagsläget finns 
det inom kommunorganisationen 48 personbilar (varav 3 miljöbilar) och 16 lätta lastbilar (varav 1 är miljöbil) som är fördelade 
på olika avdelningar. Av de dagar under 2019 som bilarna var i kommunal ägo gick 20 % av bilarna mindre än 10 km per dag 
och enbart 56 % gick över 27 km (vilket motsvarar 10 000 km per år). Enligt resepolicyn ska resor under 3 km genomföras med 
cykel eller gång, men genomsnittsträckan för bilarna i kommunhusets bilpool är enbart drygt en halv mil per bokning och dessa 
avser oftast en resa tur och retur. Enbart fyra (5 %) av bilarna (varav en registrerad som lätt lastbil) utgörs av miljöbilar med 
klassningen bonus enligt bonus malus-systemet. Utöver de kommunägda fordonen så genomförs många resor i privata fordon 
vilket tidigare år har kostat kommunen 600 tkr i milersättning. Åtgärden syftar till att effektivisera nyttjandet av fordonsflottan 
och minska klimatpåverkan genom en samordnad förvaltning av kommunens fordon. Effektiviseringen bör ske genom att 
skapa övergripande fordonspooler där samtliga fordon (exempelvis bilar, elcyklar och cyklar) ingår. Mobilitetssamordningen 
kan innebära en ny tjänst, men den sammanslagna arbetstiden med kommunens fordon beräknas i dagsläget uppta ungefär 
två heltidstjänster (enligt preliminära bedömningar). En utredning om mobilitetssamordning är pågående parallellt med 
energi- och klimatplanen. Mobilitetssamordningen bör genomföras genom omvandling av tjänst, nyanställning eller via extern 
aktör. I fordonssamordningen bör det utöver ansvar över kommunens bilar och cyklar även ingå uppföljning och övervakning 
(ex. digitala körjournaler och efterlevnad av resepolicy), beteendepåverkan, cykel- och kollektivtrafikfrämjande åtgärder samt 
kommunintern resvaneundersökning. Vid nyttjande av extern aktör finns det även möjlighet till en halvöppen pool som under 
kvällar och helger är tillgänglig för allmänheten med miljöbilar och eventuellt även cyklar. Åtgärden har en stark koppling till de 
flesta övriga åtgärder inom detta delmål (2.1).
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Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 2.2.3 Det ska finnas laddstolpar eller annan 

lösning för att möjliggöra att samtliga av 
kommunens bilar* kan vara miljöbilar**.

Antal laddstolpar och 
ev. annan lösning för 
miljöbilar

375 (investering) Ordinarie 
verksamhet

2023 TN, 
övriga 
nämnder

Åtgärdsbeskrivning: El utgör ett av de miljövänligaste drivmedlen. I nuläget genererar produktionen av elfordon ökade utsläpp 
i jämförelse med konventionella fordon, men även om hela livscykeln inkluderas så släpper elfordon som drivs på grön el 
ut betydligt mindre än fossilbränsledrivna fordon. Rena elbilar och laddhybrider klassas som Bonus (hårdaste miljökriteriet) 
i Transportstyrelsens Bonus malus-system. Då kommunen saknar tankställen för biogas (i dagsläget är det ungefär 1 mil 
från de större tätorterna till närmaste tankställe för biogas) utgör elbilar det bästa miljöbilsalternativet för de flesta av 
kommunorganisationens fordon. Förbättrade och samordnade tankningsrutiner i samband med mobilitetssamordning 
(se åtgärd 2.2.2) kan dock möjliggöra att fler bilar kan drivas med biogas. Av kommunens bilar fanns 2019 enbart en 
elbil och en laddhybrid, vilket till stor del beror på avsaknad av laddningsmöjlighet. Syftet med åtgärden är att minska 
kommunorganisationens påverkan på klimatet och den lokala miljön, samt att omvandling till miljöbilar är viktigt för att vara 
en samhällsförebild då fordonen ofta är synliga för allmänheten. Åtgärden innefattar att laddstolpar ska finnas för samtliga av 
kommunens personbilar. Under 2019 hade kommunen 48 personbilar, uppskattningsvis behöver därför cirka 25 laddstolpar 
med dubbeluttag installeras vid kommunens fastigheter. Då kommunens fordon sällan går mer på en dag än vad ett fulladdat 
elbilsbatteri kan driva, bör det räcka att installera normalladdningsstationer. Uppskattad kostnad per laddstolpe är 5 tkr för 
stolpen och 10 tkr i anläggningskostnad.    
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Förslag t i l l antagande 
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Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 2.2.4 Samtliga av kommunens köpta och leasade 

bilar* ska vara miljöbilar**.
Uppdaterad policy 
och avropsavtal

Ordinarie 
verksamhet

675 (KS 105, SOC 
570)

Årligen, from 
2024

KS (KLK), 
övriga 
nämnder

Antal och andel 
miljöbilar

Årligen

Åtgärdsbeskrivning: Syftet med åtgärden är att minska kommunorganisationens utsläpp från transporter. Samtliga personbilar 
och lätta lastbilar som ingår i kommunorganisationen ska vara klassade som miljöbil. Med miljöbil avses enbart bonusklassad 
bil enligt klassificeringssystemet Bonus-Malus eller motsvarande nivå i efterföljande klassificeringssystem. Miljöbilar innefattar 
därmed för närvarande biogashybrid, laddhybrid, ren elbil och vätgasbilar. Kommunen har i dagsläget en liten andel miljöbilar, 
mindre än 5 %. Då kommunen saknar tankställen för biogas (i dagsläget är det ungefär 1 mil från de större tätorterna 
till närmaste tankställe för biogas) utgör elbilar det bästa miljöbilsalternativet för de flesta av kommunorganisationens 
personbilar. Större bilar, lätta lastbilar eller bilar som körs hela dagen kommer inte att kunna ersättas med elbilar utan 
bedöms i dagsläget bäst ersättas med gasbilar som drivs med 100 % biogas. Förbättrade och samordnade tankningsrutiner 
i samband med mobilitetssamordning (se åtgärd 2.2.2) kan även möjliggöra att fler personbilar kan drivas med biogas. För 
att nå målet om fossilbränslefria transporter måste en tydlig strategi för anskaffning av fordon tas fram. För att få genomslag 
bör strategin samordnas av kommunens mobilitetssamordnare (se åtgärd 2.2.2). En del av strategin är att ta fram en 
fordonsanskaffningspolicy samt ett uppdaterat avropsavtal med fokus på miljöbilar. Policyn ska ge tydliga riktlinjer om vilka bilas 
som får köpas in och hur eventuella avsteg från denna policy får göras. Det överordnade syftet ska vara att ange hur kommunen 
ska fasa ut bilar som drivs av fossila bränslen och att minska energianvändningen vid kommunala bilresor. Det är dock viktigt att 
se till att icke fossila bränslen som kan komma att användas inte äventyrar den biologiska mångfalden, livsmedelsproduktionen 
eller andra mål för hållbar utveckling i Sverige eller i andra länder. Policyn får uppdateras beroende på vilken infrastruktur för 
fossilfri tankning som finns inom kommunen. Dessa uppdateringar bör ske när ny infrastruktur blir tillgänglig eller när nya regler 
gällande miljöbilar börjar gälla. Beräknade tillkommande kostnader i jämförelse med fossilbränsledriven bil varierar beroende 
på bilstorlek och drivmedel. Kostnaderna är baserade på beräkningar från planeringsavdelningen, socialförvaltningen (som 
innehar 38 personbilar och 5 lätta lastbilar, varav inga miljöbilar) och serviceavdelningen (som inklusive kommunhusets bilpool 
innehar cirka 10 personbilar och en lätt lastbil, varav två miljöbilar), och den avser hela kommunens fordonsflotta. Totalt innehar 
kommunen 48 personbilar (varav 3 miljöbilar) och 16 lätta lastbilar (varav 1 är miljöbil). Den utökade årskostnaden är uppskattad 
till 15 tkr per personbil, inklusive besparingar i bränslekostnader. Den totala utökade kostnaden per år beräknas därmed bli 675 
tkr förutsatt att kommunens fordonsflotta ej begränsas. Kostnaden blir dock lägre om nyttjandet av fordonsflottan effektiviseras 
genom mobilitetssamordning med bland annat skapande av övergripande fordonspool (se åtgärd 2.2.2), dessutom väntas den 
pågående minskningen i prisskillnaden för elbilar att fortsätta. De som innehar fordon klassade som personbilar är i nuläget 
Kommunstyrelsen (10 personbilar och 8 lätta lastbilar, varav 4 är bonusklassade) och Socialnämnden (38 personbilar och 5 lätta 
lastbilar, varav inga är bonusklassade), Barn- och utbildningsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden (3 lätta lastbil, varav 
inga är bonusklassade). Detta innebär att de tillkommande årliga kostnaderna är 105 tkr för Kommunstyrelsen och 570 tkr för 
socialförvaltningen. 
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Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 2.2.5 Kommunens fordonsanvändning ska 

effektiviseras och styras över mot aktivt 
resande för att minimera och effektivisera 
bilanvändningen.

Andel och antal 
fordon av olika typer 
(ex. cyklar, elcyklar, 
miljöbilar och övriga 
bilar), och vilka som 
ingår i fordonspool

Ordinarie 
verksamhet

Årligen, from 
2023

KS (KLK)

Andel av kommunens 
anställda som 
har tillgång till 
miljövänliga 
transportmedel.

Årligen, from 
2023

Åtgärdsbeskrivning:  Under 2019 gick 20 % av kommunens bilar mindre än 10 km per dag och enbart 56 % gick över 27 
km (vilket motsvarar 10 000 km per år). Enligt resepolicyn ska resor under 3 km genomföras med cykel eller gång, men 
genomsnittsträckan för bilarna i kommunhusets bilpool är enbart drygt en halv mil per bokning och dessa avser oftast en resa 
tur och retur. Åtgärden innebär därmed både kostnadsbesparingar och miljövinster. Årligen ska det sammanställas vilka fordon 
som ingår i kommunorganisationen, hur många av dem som är miljöbilar samt hur många som ingår i fordonspool. Åtgärden kan 
ingå i mobilitetssamordning (åtgärd 2.2.2). 

Mål 2.3 Kommunens transporter och resor ska minska årligen.
Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 2.3.1 Kommunen ska ha en mötespolicy med 

tydligt hållbarhetsfokus.
Mötespolicy med 
hållbarhetsfokus

Ordinarie 
verksamhet

2022 KS (SHB, 
KLK)

Åtgärdsbeskrivning: Syftet med åtgärden är att minska transportbaserade utsläpp i samband med möten. Mötespolicyn bör 
exempelvis styra över mot digitala möten, innefatta obligatorisk hänvisning till kollektivtrafik vid möten med parter från annan 
ort och rekommendera samåkning. 
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Förslag t i l l antagande 
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Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 2.3.2 Mötesrum och kontor ska vara utrustade 

för att främja resfria möten, och personalen 
ska vara informerad.

Antal mötesrum och 
kontor med teknisk 
utrustning för resfria 
möten

Befintlig budget Ordinarie 
verksamhet

Årligen KS (KLK)

Information/
utbildning om 
digitala möten

Årligen

Åtgärdsbeskrivning: Syftet med åtgärden är att det ska finnas goda kunskaper och förutsättningar för digitala möten. Kontor och 
mötesrum ska ha uppdaterad och nödvändig hårdvara samt mjukvara för att effektiv genomföra digitala möten. Hänsyn bör tas 
även till lämplig belysning och ljusinstrålning. Utbildningsinsatser bör säkerställa att personalen känner sig trygg och bekväm 
med digitala möten. Statusen rapporteras årligen.

Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 2.3.3 Kommunorganisationens transporter ska 

samordnas.
Verktyg/modell 
för samordning av 
transporter

Ordinarie 
verksamhet

Årligen BUN, SN, 
TN

Åtgärdsbeskrivning: Åtgärden syftar till att minska kommunorganisationens transportbaserade utsläpp, och den innefattar både 
kommunens egna och beställda transporter. Inom kostenheten ska matleveranser från köken samordnas och beställningar av 
livsmedel organiseras, för att minimera och samordna transporterna. Minimering av transporter genom fordonssamordning ska 
även ske inom andra områden såsom förvaltning, exploatering och anläggning. 
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3 Konsumtion
Mål för Lomma kommun som geografisk enhet
Mål 3.1 Utsläppen av växthusgaser från konsumtion ska minska årligen. 
Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 3.1.1 Lomma kommun ska årligen genomföra 

aktivitet och/eller kampanj till allmänhet, 
skola och/eller företag för att minska 
konsumtionsbaserade utsläpp.

Inom projekt Årligen TN, BUN, 
KS (KLK, 
SHB)

Åtgärdsbeskrivning: Syftet med åtgärden är att uppmärksamma och minska konsumtionsbaserade utsläpp. Aktiviteten kan 
exempelvis vara en kampanj för minskad konsumtion, ökat återbruk, minskat matsvinn, skräpplockning, information eller 
beteendepåverkan (så kallad nudging). Åtgärden genomförs lämpligtvis av eller i samverkan med SYSAV.

Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 3.1.2 Kommunens avfallsplan ska leda till att 

återvinningen och återanvändningen ökar.
Aktuell avfallsplan Inom befintlig 

budget
Ordinarie 
verksamhet

Årligen TN

Åtgärdsbeskrivning: Syftet med åtgärden är att kommunens avfallsplan ska innefatta ställningstaganden och åtgärder gällande 
minskade avfallsmängder och ökat cirkulärt kretslopp. Åtgärderna följs upp inom avfallsplanen. Eventuell bedömning av 
betydande miljöpåverkan, miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsprövning hänskjuts till senare planeringsfas.

Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 3.1.3 Kommunen ska genomföra minst en fysisk 

åtgärd för att främja cirkulär ekonomi.
Åtgärd för att främja 
cirkulär ekonomi

Inom projekt 2022-2025 TN, KS 
(SHB)

Åtgärdsbeskrivning: Syftet med åtgärden är att kommunen ska minskat inflöde och utflöde från produktanvändningscykeln. 
Åtgärden genomförs lämpligtvis i samarbete med SYSAV inom ramen för kretsloppsplanen. Åtgärden kan exempelvis innefatta 
anläggning för återbruk/lån av produkter i samband med tätortsutbyggnad. Eventuell bedömning av betydande miljöpåverkan, 
miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsprövning hänskjuts till senare planeringsfas.
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Förslag t i l l antagande 
KS/KF 2018:211 .370

Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 3.1.4 Kommunen ska verka för att engångsartiklar 

som är tillverkade av fossila råvaror fasas ut.
Uppföljning Ordinarie 

verksamhet
Årligen KS (SHB), 

TN

Åtgärdsbeskrivning: Åtgärden syftar till att uppmärksamma och minska användningen av kortlivade produkter tillverkade av 
fossila bränslen. Åtgärden kan exempelvis innefatta informationskampanjer till allmänhet och skola, samt samverkan med 
företag för att minska användandet och försäljningen av sådana produkter. 
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Mål för kommunorganisationen
Mål 3.2 Utsläppen av växthusgaser från offentlig konsumtion ska minska årligen och snabbare än i kommunen som geografisk 

enhet. 
Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 3.2.1 Kommunen ska arbeta med 

hållbarhetskriterier i finansförvaltningen.
Förvaltningsstrategi 
med 
hållbarhetskriterier

Ordinarie 
verksamhet

Ordinarie 
verksamhet

Årligen, from 
2022

KS (KLK)

Åtgärdsbeskrivning: Syftet med åtgärden är att kommunen tar ökat hållbarhetsansvar i sin finansförvaltning. Kommunen har 
hållbarhetskriterier gällande ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet i finansförvaltningen, vilket hanteras i finanspolicyn. I 
samband med revidering av finanspolicyn arbetar kommunen vidare med hållbarhetskriterierna. Lomma kommun ingår i en G8-
kommungrupp som gemensamt jobbar med pensionskapitalförvaltning tillsammans med extern rådgivare. Gruppen har samma 
placeringsriktlinjer. 

Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 3.2.2 Åtgärder ska leda till att plastprodukter som 

är tillverkade av fossila råvaror ska fasas ut.
Genomförd åtgärd Ordinarie 

verksamhet
Ordinarie 
verksamhet

Årligen Alla 
nämnder

Andel tallrikar 
och glas i plast 
i kommunal 
grundskola, förskola, 
vård och omsorg

Årligen

Åtgärdsbeskrivning: Åtgärden syftar till att minska användningen av plastprodukter som är tillverkade av fossila råvaror. Det är 
väsentligt att ha ett helhetsperspektiv så att utbyte inte sker mot engångsprodukter med större negativ miljöpåverkan. Delar 
av åtgärden utförs lämpligtvis i samarbete med SYSAV inom ramen för kretsloppsplanen. Samtliga av kommunens grundskolor 
ska använda tallrikar och dricksglas som ej är tillverkade av plast (vilket även höjer kvaliteten) om det är möjligt med tanke 
på arbetsmiljön för kostverksamheten, flera skolor har redan gått över till glasprodukter. Åtgärden bör hanteras med hjälp 
av upphandlingsdirektiv (3.2.3) samt styrning av produkter i kommunorganisationens E-handel, den kan även innefatta 
beteendepåverkanskampanjer. 
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Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 3.2.3 Ramavtal/upphandlingsdirektiv ska 

uppdateras för minskad klimatpåverkan, 
ökat cirkulärt kretslopp samt minskad 
användning av plastprodukter.

Uppdaterat ramavtal/
upphandlingsdirektiv

Ordinarie 
verksamhet

Ordinarie 
verksamhet

2023 KS (KLK, 
SHB)

Åtgärdsbeskrivning: Åtgärden syftar till att minska miljöpåverkan från kommunorganisationens konsumtion. En stor del 
av konsumtionens miljöpåverkan innefattas under miljömålet “Begränsad klimatpåverkan” men åtgärden innefattar även 
uppfyllelse av övriga miljömål samt de globala hålbarhetsmålen. Åtgärden innefattar uppdatering av för ändamålet relevanta 
ramavtal och/eller upphandlingsdirektiv (exempelvis upphandlingspolicy). Genom att tydliggöra vilka krav som ska ställas 
och hur uppföljning ska genomföras kan upphandling bli ett effektivt verktyg för att minska miljöpåverkan som kommunens 
konsumtion ger upphov till. Upphandlingsdirektiven ska täcka både upphandling och inköp/avrop av tjänster (som exempel 
driftentreprenad) och varor. Kraven ska skrivas så att energianvändning och klimatpåverkan minimeras över hela livscykeln. 
Det innebär till exempel att det totala transportarbetet ingår i utvärdering av varor och tjänster. Åtgärden bör leda till minskat 
antal plastprodukter i kommunorganisationens E-handel. Arbetet ska ske i brett samarbete med samtliga förvaltningar för att 
säkerställa att direktiven är förankrade och praktiskt tillämpbara i kommunens dagliga verksamhet. 

Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 3.2.4 Klimatpåverkan från mat inom kommunal 

verksamhet ska minska.
Utsläpp av 
växthusgaser från 
mat

Ordinarie 
verksamhet

Årligen, from 
2022

BUN, SN

Andel vegetarisk mat Årligen

Åtgärdsbeskrivning: Åtgärden syftar till att minska de utsläpp som livsmedel i måltiderna inom skola, omsorg och 
personalrestaurang genererar sett över hela livscykeln. Konsumtion av kött har ökat under de sista årtiondena och är idag cirka 
82 kg per år och person. Köttindustrin och djuruppfödning har visats stå för upp emot en femtedel av de globala utsläppen av 
växthusgaser. Det är nästan lika mycket som de samlade växthusgasutsläppen från världens transporter. Ett effektivt sätt att 
minska koldioxidutsläppen är helt enkelt att äta mer vegetarisk mat. Kommunen vill därför succesivt öka andelen vegetarisk mat 
som serveras i skolor/förskolor/boenden/restaurangen som drivs i Kommunens regi och på entreprenad. I nästan alla skolor 
serveras redan vegetariskt alternativ dagligen och köttmängderna är minskade. Vid genomförandet är det viktigt att beakta 
att kost och nutrition, och att det är av särskilt stor vikt för äldre omsorgstagare. För att fortsatt minska klimatpåverkan från 
skolmaten är en viktig del att sammanställa och årligen följa upp de CO2-utsläpp som maten genererar.
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Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 3.2.5 Kampanjer ska leda till minskat matsvinn 

från skola och omsorg.
Mängd och andel 
matsvinn

Ordinarie 
verksamhet

Årligen BUN, SN, 
TN

Åtgärdsbeskrivning: Åtgärden syftar till att minska livsmedelskonsumtionen samt mängden avfall. Inom förskolor, grundskolor 
och omsorg ska åtgärder genomföras för att minska matavfallet. Detta innefattar exempelvis beteendepåverkanskampanjer och 
nudging-åtgärder. Matsvinn ska mätas och redovisas årligen.

Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 3.2.6 Handlingsplan för energieffektiv IT ska 

tillämpas inom kommunorganisationen.
Färdig handlingsplan Befintlig budget Ordinarie 

verksamhet
2021 KS (KLK)

Åtgärdsbeskrivning: Åtgärden syftar till att minska klimatpåverkan och övrig negativ miljöpåverkan från IT-produkter och 
-tjänster. Det går åt allt mer energi till att driva IT-system. För att minimera energianvändning från dessa system krävs ett 
systematiskt arbete med att identifiera de mest energikrävande delar av systemen och hur man minskar deras användning. 
Lomma kommun har genomfört en flytt till virtuella servrar och arbetar med nattavstängning av vissa datorer. För att nå längre 
i arbetet krävs att ett handlingsprogram med energisparåtgärder och riktlinjer för energisnåla inköp tas fram. Utredning av hur 
Miljöstyrningsrådets kriterier för hållbar upphandling ska implementeras vid teknikinköp ska ingå i arbetet. I arbetet ska ingå att 
ta fram mätbara mål för arbetet.

Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 3.2.7 Kunskapen om de livscykelutsläpp som 

kommunens konsumtion genererar ska 
öka genom utveckling av analyser och 
modeller, dessa ska sedan implementeras i 
inköpsprocessen.

Redogörelse Ordinarie 
verksamhet

2023 KS (SHB)

Åtgärdsbeskrivning: Åtgärden syftar till att optimera beräkningar av utsläpp från konsumtion, vilket i sin tur ligger till grund 
för ett effektivt klimatarbete. Bedömningen av utsläppen som produkter genererar under hela livscykeln är i många fall 
väldigt komplicerad, vilket innebär att dessa utsläpp ofta exkluderas i sammanställningar av klimatpåverkan. En viktig del i 
åtgärdsarbetet är att följa och tillämpa regionala och nationella beräkningsmodeller, exempelvis genom samverkansgrupperna 
fossilbränslefritt Skåne och Klimatkommunerna. Åtgärden bör genomföras i samband med åtgärd 1.4.1.  
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4 Energianvändning
Mål för Lomma kommun som geografisk enhet
Mål 4.1 År 2025 ska energianvändningen* i Lomma kommun vara minst 30 % lägre än 2005.
Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 4.1.1 Lomma kommun ska genomföra 

energitillsyn som inkluderar rådgivning.
Energitillsyn Befintlig budget Årligen MBN

Åtgärdsbeskrivning: Åtgärden syftar till energieffektivisering och minskad klimatpåverkan från företag inom kommunen. 
Miljöenheten har möjlighet att med stöd av miljöbalken utöva energitillsyn på verksamheter i kommunen. Energitillsynen utgör 
endast en del av tillsynen mot verksamheter. De verksamheter man gör tillsyn av idag är små verkstäder, mindre industrier och 
liknande, där det finns utsläpp och kemikaliehantering. Miljöenheten genomför årligen energitillsyn över C-verksamheter inom 
ordinarie budget.  Energitillsynen har tillkommit med stöd av Länsstyrelsen Skåne och Energikontoret Skåne och kan göras vid 
fler verksamheter än där miljökontoret redan har tillsyn idag.  Om energitillsynen ska utökas krävs att det avsätts ytterligare 
resurser för denna verksamhet. Energi- och klimatrådgivningen (åtgärd 1.1.3) kan delvis bidra till att åtgärden genomförs genom 
att ge råd och inspirera företag samt följa med en miljöinspektör i samband med energitillsynen.

Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 4.1.2 Kommunen ska investera i energieffektiv 

gatubelysning.
Genomförda 
energieffektiviserings-
åtgärder

Befintlig budget Årligen TN

Åtgärdsbeskrivning: Åtgärden syftar till att minska energianvändningen inom förvaltningen av gator och parker. 
Åtgärder för energieffektivisering av belysning sker i enlighet med utbytesprogram mot LED-armaturer på kommunens 
gatubelysningsanläggningar. Översyn sker på anläggningar på allmän platsmark. Energieffektivisering kan även uppnås med tids- 
eller närvarostyrning av gatubelysning. Det är väsentligt att beakta trygghetsaspekter vid genomförande.

Åtgärd 4.1.3 Möjlighet till frivillig redogörelse för 
hållbarhetsåtgärder i bygglovs- och 
anmälningsärenden ska tas fram.

Ordinarie 
verksamhet

Ordinarie 
verksamhet

2022 MBN, KS 
(SHB)

Åtgärdsbeskrivning: Åtgärden syftar till beteendepåverkan om hållbarhet vid byggnation samt att öka kommunens kunskaper om 
lokala hållbarhetsinsatser. Angivelse av hållbarhetsåtgärder ska vara frivillig och inte tvingande. Innan tillämpning kommer en 
analys att genomföras för att undersöka och analysera hur informationen kan inhämtas, vad den bör innefatta och hur den ska 
sparas. Informationen kan bland annat utgöra underlag för kommunens miljöbyggnadspris.
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Mål 4.2 Andelen förnybar energi ska öka årligen.

Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 4.2.1 Andelen hushåll med fjärrvärme ska öka 

genom att förtätning och tätortsutbyggnad 
i första hand ska ske i områden med 
anslutningsmöjlighet till fjärrvärme.

Andel hushåll med 
fjärrvärme

Ordinarie 
verksamhet/
Inom projekt

tom 2025 KS (SHB)

Åtgärdsbeskrivning: Åtgärden syftar till att öka andelen förnybar energi. Tillämpning sker genom bland annat åtgärd 1.1.5 
och 1.3.2. Andelen hushåll ska följas upp i samband med uppföljning av denna plan. Åtgärden genomförs främst i samband 
med översiktlig planering men kan även genomföras vid detaljplanering. Eventuell bedömning av betydande miljöpåverkan, 
miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsprövning hänskjuts till senare planeringsfas.

Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 4.2.2 Fjärrvärmeproduktionen ska fortsatt vara 

100 % fossilbränslefri.
Andel fossilbränslefri 
fjärrvärme

Ordinarie 
verksamhet

Årligen KS (SHB), 
TN

Åtgärdsbeskrivning: Syftet med åtgärden är att kommunen ska verka för att fjärrvärmeproduktionen fortsätter vara 100 % 
fossilbränslefri. Åtgärden genomförs i samverkan med Kraftringen. 

Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 4.2.3 Kommunen ska verka för att anlägga minst 

en större anläggning för produktion av 
förnybar energi (exempelvis solcellspark).

Genomförd åtgärd/
utredning gällande 
anläggning för 
produktion av grön 
energi

Inom projekt 2024 TN, KS 
(SHB)

Åtgärdsbeskrivning: Åtgärden syftar till att minska klimatpåverkan samt i ett långsiktigt perspektiv säkra energiförsörjningen 
lokalt. Åtgärden kan genomföras som en separat utredning, eller i samband med övrig samhällsplanering. Utredningen bör 
innefatta bedömning av kostnad, miljöbedömning, energiproduktion, anslutande elnät, förstärkningar av elnät samt yta, dessa 
aspekter hänskjuts därmed till utredningsfasen. Etablering av storskalig energianläggning ska föregås av planprövning. Eventuell 
bedömning av betydande miljöpåverkan, miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsprövning hänskjuts till senare planeringsfas.

Bilaga 2. Förslag - Bilagor till Energi- och klimatplan för Lomma kommun 2021-2025



B
il

a
g

a
 1

 -
 F

ö
rd

ju
p

n
in

g
 a

v 
å

tg
ä

rd
e

rEnergi- och kl imatplan för Lomma kommun - Bi laga 1 Fördjupning av åtgärder

25

Förslag t i l l antagande 
KS/KF 2018:211 .370

Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 4.2.4 Kommunen ska tillhandahålla en “Solkarta” 

till kommuninvånarna, för bedömning av 
solceller.

Solkarta på hemsidan 10 Årligen KS (SHB)

Åtgärdsbeskrivning: Åtgärden syftar till att minska klimatpåverkan samt i ett långsiktigt perspektiv säkra energiförsörjningen 
lokalt. En svårighet vid beslut om investeringar i solcellsanläggningar har varit att avgöra hur lämpliga olika tak är för 
energiproduktion. Därför har GIS-baserade solpotentialkartor utvecklats, dessa verktyg visar den potentiella solinstrålningen 
utifrån verkliga förhållanden på hustaken. GIS-verktygen utvärderar hur mycket solenergi som infaller på takytor inom ett 
område under ett helt år i kWh per kvadratmeter. Även planerad bebyggelse kan utvärderas med metoden vilket innebär att 
stadsplanerare, arkitekter och byggherrar på ett tidigt stadium kan utvärdera hur soloptimerade framtida byggnader kommer 
att vara. Med en solpotentialkarta kan privatpersoner och Kommunen få information om vilka byggnader som är lämpliga för 
solenergianläggningar. På kommunens hemsida ska kommuninvånarna ha fortsatt gratis tillgång till Solkartan. Med hjälp av 
Solkartan kan invånarna enkelt och snabbt få en uppfattning om vilka förutsättningar de har för solelsproduktion på tak. Tjänsten 
inkluderar även uppskattad avbetalningstid på anläggningen.

Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 4.2.5 En ny vindkraftsutredning ska tas fram och 

en uppdaterad vindkraftspolicy ska antas 
politiskt.

Färdig 
vindkraftsutredning

200 samt 
ordinarie 
verksamhet

2024 KS (SHB)

Politiskt antagen 
vidkraftspolicy

2025

Åtgärdsbeskrivning: Syftet med åtgärden är att uppdatera och fördjupa kunskaperna och riktlinjerna gällande vindkraft inom 
kommunen. Utredningen syftar till vara ett framtida planeringsunderlag genom att bland annat kartlägga och redogöra för 
olika typer av skyddsområden, infrastruktur, bebyggelse, säkerhetszoner, känsliga marina och landbaserade naturmiljöer, samt 
andra faktorer som påverkar utbyggnaden av vindkraft. Klimatmässigt är de geografiska förutsättningarna i kommunen goda 
föra att nyttja vindenergin. Enligt en av SMHI utförd studie i Skåne 1994, ligger 71 % av kommunen i vindenergiklass B och 
resterande i vindenergiklass C (vid en klassindelning från A till D där A är bästa klass). I enlighet med kommunens utredning 
av förutsättningarna för vindkraft är anläggningen av storskalig vindkraft inom Lomma kommun dock kraftigt begränsad, av 
bland annat befintlig och planerad bebyggelse, riksintressen, naturvärden och infrastruktursatsningar. I översiktsplan 2010 tar 
kommunen generellt sett ställning mot vindkraftsetablering. I samrådsförslaget till kommunens kommande översiktsplan har 
detta ändrats något då kommunen tar ställning mot havsbaserade vindkraftverk samt mot vindkraftverk inom övriga områden 
som anses olämpliga i vindkraftsutredningen, det anges även att vindkraftsutredningen och vindkraftspolicyn ska uppdateras 
samt att etablering av storskalig vindkraft alltid ska föregås av planprövning. Kommunfullmäktige antog vindkraftspolicyn 2004 
och vindkraftsutredningen 2009 (inför översiktsplan 2010). Inom kommunen finns sex storskaliga vindkraftsverk, dessa ligger 
nordöst om Fjelie. Eventuell bedömning av betydande miljöpåverkan, miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsprövning 
hänskjuts till senare planeringsfas.
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Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 4.2.6 En områdesspecifik energiplan som har 

hållbarhetsfokus i framkant ska tas fram 
gällande utvecklingsområdet Bjärreds 
vångar, den ska innefatta innovativa 
hållbarhetslösningar som visualiseras i 
stadsbilden.

Energiplan för 
Bjärreds vångar 

Inom projekt 2022 KS (SHB)

Åtgärdsbeskrivning: Åtgärden syftar till att skapa styrmedel för tätortsutveckling som har hållbarhetslösningar i framkant. 
Utvecklingen av Energiplanen för Bjärreds vångar är påbörjad inom det EU-finansierade MULTIPLY-nätverket, som i Sverige drivs 
av Svenska miljöinstitutet (IVL). Planen ska ge en översikt på hur Bjärreds vångar kommer se ut när det gäller energianvändning 
och mobilitetsfrågor. Den ska även användas som ett uppföljningsdokument. Hållbarhetslösningar som visualiseras i stadsbilden 
kan exempelvis innefatta mobilitetshubb. Eventuell bedömning av betydande miljöpåverkan, miljökonsekvensbeskrivning och 
tillståndsprövning hänskjuts till senare planeringsfas.  

Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 4.2.7 Möjligheten att inom kommunen nyttja 

geotermisk energi ska utredas.
Utredning om 
geotermisk energi

Ordinarie 
verksamhet

2023 KS (SHB)

Åtgärdsbeskrivning: Åtgärden syftar till att skapa underlag för att långsiktigt minska klimatpåverkan och säkra lokal 
energiförsörjning. Alnarpsströmmen är en lokal energiresurs där grundvattentemperaturen håller 9-10 ᵒC vid 70 meters djup 
året runt. Då grundvattnet har en långsam strömningshastighet på några tiotal meter per år är förutsättningarna goda för 
att pumpa ner och lagra överbliven restvärme i grundvattenakvifären och nyttja den vid behov.  Utredningen bör baseras 
på resultat från geotermianläggning i Alnarp. Akademiska hus har genomfört provborrningar för att påbörja värmelagring 
och senare utvinning från grundvattnet. Projektet som beräknas vara färdigt under 2021 innefattar sex varma och sex kalla 
brunnar sammankopplade med värmepumpsanläggning ovan mark. Värme och kyla kommer att produceras hållbart och 
säsongslagras mellan årstiderna genom att nyttja grundvattnet och berggrunden för lagring. Detta kommer ersätta stora delar 
av fjärrvärmen och delar av den kyla som idag produceras med kylkompressorer lokalt i byggnaderna i Alnarp.  Utredningen 
genomförs lämpligtvis av eller i samverkan med Akademiska hus, SLU och/eller Kraftringen. Eventuell bedömning av betydande 
miljöpåverkan, miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsprövning hänskjuts till senare planeringsfas.
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Mål för kommunorganisationen
Mål 4.3 Energianvändningen* i kommunens fastigheter ska 2025 halverats i jämförelse med 2009.
Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 4.3.1 Fastighetsbeståndets energianvändning ska 

minska genom energieffektivisering och 
beteendepåverkan.

Nybyggnationer som 
utförts energieffektivt

Inom projekt 
eller befintlig 
budget

Ordinarie 
verksamhet

Årligen TN, BUN, 
SN

Effektivisering i 
befintliga fastigheter

Årligen, from 
2022

Beteendepåverkan Årligen

Åtgärdsbeskrivning: Syftet med åtgärden är att energieffektivisera kommunens fastighetsbestånd. Effektivisering genomförs 
genom exempelvis byte eller ombyggnad av ventilations-, belysnings- och uppvärmningsanläggningar. Åtgärdsprioritering utförs 
efter särskilda energikartläggningar, besiktningar och analyser. Åtgärdernas lönsamhet skall utvärderas genom livscykelkostnader 
(LCC-kalkyler). I utvärderingen ska även ingå en miljövärdering. Det är väsentligt att energiprestandan ska bedömas utifrån 
byggnadens använda energi samt att inkludera hela energiförsörjningssystemet och dess utsläpp. Fokus ska ligga på att 
byggnadens energianvändning samt dess genererade utsläpp minimeras. Byggnadens energiprestanda ska därför planeras i 
enlighet med energitrappan: 1. Minimera mängden använd energi, 2. Ta tillvara på överskottsenergi, 3. Använd förnybar energi 
(där det är effektivt och inte driver ökade utsläpp), 4. Använd energi från biobränslen eller återvunnen energi från avfall, (5. 
Mindre hållbara alternativ). Åtgärderna ska vara av pilotkaraktär eller baseras på beprövade erfarenheter från användande av 
innovativa tekniker. Utförda åtgärder ska utvärderas för att om möjligt användas vid andra objekt.
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Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 4.3.2 Kommunens nya byggnader ska minst 

uppfylla krav enligt miljöbyggnad silver 
(eller motsvarande certifiering).

Antal projekt samt 
andel byggnader 
som uppfyller 
certifieringskraven

Inom projekt tom 2025 TN

Åtgärdsbeskrivning:  Syftet med åtgärden är att kommunens fastighetsbestånd ska vara långsiktigt hållbart. För att nå visionen 
om nollutsläpp av växthusgaser 2050 måste Kommunen redan idag se över investeringar som kommer att ha verkan när målet 
ska vara uppnått. Byggnader som byggs idag planeras att vara i bruk långt förbi 2050 och därför måste Kommunen tillse att 
så att ny byggnation är energieffektiv och långsiktigt hållbar. Kommunen bör därför alltid bygga miljömärkt eller så att krav 
på miljömärkning uppfylls. Miljöbyggnad (Sweden Green Building Council) är en märkning som är framtagen för nordiska 
förhållanden och innehåller tre olika klasser av miljöbyggnad. Krav ställs på byggnadernas energianvändning, inomhusmiljö och 
material. Programmet anses vara ett kostnadseffektivt sätt att minska byggnaders miljöpåverkan. Kommunens nya byggnader 
ska minst uppfylla kraven på miljöbyggnad silver. Det är dock väsentligt att energiprestandan ska bedömas utifrån byggnadens 
använda energi samt att inkludera hela energiförsörjningssystemet och dess utsläpp. Fokus ska ligga på att byggnadens 
energianvändning och dess genererade utsläpp minimeras. Exempelvis ska fossilbränslefritt producerad fjärrvärme inte väljas 
bort enbart för att klara certifieringskriterium gällande systemgräns för levererad energi. Byggnadens energiprestanda ska 
därför planeras i enlighet med energitrappan: 1. Minimera mängden använd energi, 2. Ta tillvara på överskottsenergi, 3. Använd 
förnybar energi (där det är effektivt och inte driver ökade utsläpp), 4. Använd energi från biobränslen eller återvunnen energi 
från avfall, (5. Mindre hållbara alternativ). Eventuell bedömning av betydande miljöpåverkan, miljökonsekvensbeskrivning och 
tillståndsprövning hänskjuts till senare planeringsfas. 
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Förslag t i l l antagande 
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Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 4.3.3 Kommunens ska ställa krav på 

livscykelanalys i samband med 
exploateringsavtal och markanvisningsavtal.

Antal avtal med krav 
på LCA

Ordinarie 
verksamhet

tom 2025 KS (SHB)

Åtgärdsbeskrivning: Syftet med åtgärden är att kommunen ska verka för hållbar bebyggelse på både kommunal och 
privat mark. Sedan den 1 januari 2015 är det förbjudet för kommuner att ställa egna, högre krav på tekniska egenskaper, 
exempelvis energiförbrukning, än vad som anges i BBR. Detta begränsar kraftigt kommuns möjlighet att styra mot ett mer 
hållbart byggande. Det finns dock enligt sammanställning av Klimatkommunerna möjlighet att ställa krav på livscykelanalys i 
exploaterings- och markanvisningsavtal. Kravet på livscykelanalys styr över mot byggherrar med ett utvecklat hållbarhetsarbete 
och ökar kunskapen om klimatpåverkan inom kommunen. Kommunen bör även, i den mån det är juridiskt möjligt, ställa 
långtgående energieffektiviserings- och miljökrav i dessa avtal. 

Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 4.3.4 Vid kommunal ny- och ombyggnation 

ska livscykelanalys tillämpas redan i 
projekteringsfasen för att minimera utsläpp 
och energiförbrukning.

Inom projekt 2025 TN

Åtgärdsbeskrivning: Åtgärden syftar till att öka kunskapen om klimatpåverkan för att senare införa klimatsmarta åtgärder. 
Åtgärden innefattar att ta fram metod och implementera livscykelanalyser i projekteringsfasen för byggnation. Genom att ha 
med sig analysen i ett tidigt skede ges de bästa möjligheterna för att minimera utsläpp och energiförbrukning i ett senare skede.

Mål 4.4 Andelen förnybar energi till kommunens fastigheter ska öka årligen.
Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 4.4.1 Kommunen ska fortsatt enbart använda 

förnybar energi i byggnader och 
anläggningar.

Andel förnybar 
värme och el

Ordinarie 
verksamhet

Årligen TN

Åtgärdsbeskrivning: Åtgärden syftar till att minska klimatpåverkan från kommunens fastighetsbestånd. Kommunens fastigheter 
ska enbart använda 100 % fossilbränslefri energi till uppvärmning via fjärrvärme och el via märkningen Bra miljöval. 
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KS/KF 2018:211 .370

Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 4.4.2 Vid kommunens nybyggnationer ska 

solcellsanläggning installeras (på minst 
12% av byggnadsarean anläggas, dock ska 
varje anläggning vara minst 10 kW), och 
kommunen ska verka för installation av 
solcellsanläggning på befintliga byggnader.  

Översikt på 
kommunens 
byggnader, 
byggnadsår samt 
solcellsanläggning

Inom projekt 2022-2025 TN

Åtgärdsbeskrivning: Lomma kommun är i en expansiv utbyggnadsfas och bygger kommunal infrastruktur för att den 
kommunala servicen ska täcka behov hos den ökande befolkningen. Kommunen har därmed ett bra läge att satsa på att i 
samband med nybyggnation/ombyggnation installera anläggningar för småskalig produktion av förnybar energi, till exempel 
solceller, solfångare eller jordvärme. I syfte att förse nya/ombyggda byggnader med uppvärmningssystem som drivs med 
förnybar energi ska vid samtliga kommande byggprojektutredningar LCC-kalkyler upprättas för att utreda vilken typ av förnybar 
energiproduktionsanläggning som ska installeras. I utvärderingen ska även ingå en miljövärdering. Med byggnadsarea avses 
den area som en byggnad upptar på marken. Byggnadsarean kan beskrivas som en horisontalprojektion av byggnadens 
fasadliv omedelbart ovan sockeln eller andra överbyggnader som påverkar användbarheten av underliggande mark. Eventuell 
bedömning av betydande miljöpåverkan, miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsprövning hänskjuts till senare planeringsfas.

Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 4.4.3 Vid kommunens nybyggnationer ska 

energilagring installeras vid behov. 
Kommunala 
anläggningar med 
energilagring

Inom projekt tom 2025 TN

Åtgärdsbeskrivning: Åtgärden syftar till att lagra förnybar energi från exempelvis solceller, minska energiförbrukningstoppar, 
säkra backupenergi och nyttja en växande elbilsflotta som en lagringsresurs. Åtgärden bör i ett första skede genomföras som 
ett innovativt pilotprojekt för att undersöka nyttan med energilagring. Eventuell bedömning av betydande miljöpåverkan, 
miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsprövning hänskjuts till senare planeringsfas.
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5 Säkerhet och tillgång
Mål för Lomma kommun som geografisk enhet
Mål 5.1 Energiförsörjningen ska vara leveranssäker och energieffektiv
Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 5.1.1 Kommunen ska samverka med energibolag 

för att fortsatt bevara leveranssäker 
energiförsörjning.

Ordinarie 
verksamhet

Årligen KS (KLK)

Åtgärdsbeskrivning: Åtgärden syftar till att säkra extern energiförsörjning genom fortsatt samverkan energibolagen. Kommunens 
risk- och sårbarhetsanalys visar att tillgång till el och värme vid eventuella kriser till stor del ligger utanför Kommunens kontroll. 
Istället ligger kontrollen hos elnätägare och värmeproducenter. För att säkerställa att kommunens behov av el och värme 
tillhandahålls bör kommunen ha en aktiv dialog med dessa aktörer. Dialog bör ske regelbundet och ska leda till att kommunen 
uppfyller sitt lagstadgade ansvar för att säkerställa tillförsel och distribution av energi.

Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 5.1.2 Kommunen ska i samverkan med 

energibolag verka för att kapa effekttoppar i 
elförbrukningen.

Ordinarie 
verksamhet

Årligen KS (SHB, 
KLK), TN

Åtgärdsbeskrivning: Åtgärden syftar till att säkra energiförsörjningen genom att minska maximalbelastningen. Åtgärden kan 
exempelvis innefatta informationskampanjer och varierande energipris baserat på tillgång. Kommunen ska i samverkan med 
exempelvis Kraftringen verka för genomförande.
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Mål 5.2 Tillgången av el- och värmeenergi vid kriser ska vara säkrad
Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 5.2.1 Uppdaterad risk- och sårbarhetsanalys med 

fokus på tillgång av el- och värmeenergi vid 
kris.

Uppdaterad risk- och 
sårbarhetsanalys

Ordinarie 
verksamhet

Årligen KS (KLK)

Åtgärdsbeskrivning: Åtgärden syftar till att öka kunskapen om följderna av olika kriser samt öka krisberedskapen. Inom 
kommunen ska det finnas en risk- och sårbarhetsanalys som visar att tillgång till el och värme vid eventuella kriser ligger utanför 
kommunens kontroll. Denna ska uppdateras med jämna intervall. Analysen ska innehålla en handlingsplan för minimering av 
risker och sårbarheter. Åtgärderna ska vara tidsatta och uppföljningsbara och beakta kommande klimatförändringar. I nuvarande 
risk- och sårbarhetsanalysen finns aspekterna el och värme med, de bör dock utvecklas i framtida analyser.

Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 5.2.2 Lomma kommun ska ha en aktuell 

prioritering av samhällsviktiga el-användare 
(Styrel).

Utredning Ordinarie 
verksamhet

Årligen KS (KLK)

Åtgärdsbeskrivning: Åtgärden syftar till att kartlägga och prioritera viktiga samhällsfunktioner. Styrel innebär att identifiera 
prioriterade elanvändare för att samhällsviktiga funktioner ska fungera. Det kan till exempel vara sjukhus, socialnämndens 
dygnet runt-verksamheter, räddningstjänst och elektroniska kommunikationer, men också elanvändare som till exempel ansvarar 
för att vatten- och avloppssystem ska fungera. Prioriteringen uppdateras vart fjärde år, planerad uppdatering 2020 har blivit 
flyttat till 2021 på grund av samhällsförändringar i samband med spridningen av Corona-viruset. 

Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 5.2.3 Samhällsviktiga funktioner ska säkras med 

reservaggregat.
Ordinarie 
verksamhet

Årligen KS (KLK)

Åtgärdsbeskrivning: Syftet med åtgärden är att energiförsörjningen till viktiga samhällsfunktioner ska vara säkrad lokalt. 
Vissa reservaggregat finns utplacerad men fler kan tillkomma. Samhällsviktiga funktioner kan exempelvis innefatta sjukhus, 
socialnämndens dygnet runt-verksamheter, räddningstjänst och elektroniska kommunikationer, men också elanvändare som till 
exempel ansvarar för att vatten- och avloppssystem ska fungera. Åtgärden följs upp årligen med statusrapportering.
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Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 5.2.4 Risk- och sårbarhet i energiförsörjningen 

som kan orsakas av översvämning ska vara 
identifierad.

Ordinarie 
verksamhet

Årligen KS (KLK)

Åtgärdsbeskrivning: Syftet med åtgärden är att utreda samhällsviktiga funktioner som hotas av översvämning. Åtgärden ska 
genomföras i samband med risk- och sårbarhetsanalys (åtgärd 5.2.1). 

Mål 5.3 Tillgången av el- och värmeenergi ska långsiktigt vara säkrad
Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 5.3.2 Hänsyn tas tidigt i den fysiska planeringen 

för att långsiktigt säkra tillgång av el- och 
värmeenergi. 

Redogörelse för 
hänsyn i fysisk 
planering

Ordinarie 
verksamhet

Årligen KS (SHB)

Åtgärdsbeskrivning: Åtgärden syftar till att kommunen i tidigt skede verkar för säker energiförsörjning. Åtgärden genomförs 
främst i samband med översiktlig planering.  
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6 Balansering och kompensation
Mål för Lomma kommun som geografisk enhet
Mål 6.1 Kolinbindning i kommunens skog och mark ska öka. 
Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 6.1.1 Lomma kommun ska säkra en utökning och 

föråldring av skogsmarker.
Yta bevarad och 
nyskapad skogsmark, 
skyddad och totalt

Inom projekt Ordinarie 
verksamhet

Årligen KS (SHB)

Åtgärdsbeskrivning: Syftet med åtgärden är att kommunen ska ta ansvar för att bevara och utöka det kol som binds i marken 
inom kommunens gränser. Skogar i de tillväxtzoner som Sverige tillhör binder enorma mängder kol, mer än vad som 
lagras i regnskogarna. Mycket kol binds in i trädens egen biomassa men oftast är det betydligt större mängder som lagras 
i skogsjordarna. Viktiga faktorer för att bevara och öka kolinlagringen är att undvika kalhyggen, låta skogen bli gammal och 
undvika dräneringar. Åtgärden lämpar sig väl för Lomma kommun som nästan enbart har unga skogsbestånd. Genom utveckling 
(exempelvis nya kompensationsområden) och skydd av skogsområden (exempelvis naturreservat) har kommunen möjlighet att 
fortsatt öka kolinbindningen inom kommunen. Modellering av inbundet kol i kommunens mark och vatten bör göras i samband 
med genomförande av åtgärd 1.4.1.    

Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 6.1.2 Lomma kommun ska verka för att bevara 

och etablera nya våtmarker i landskapet.
Antal och yta 
våtmarker

Inom befintlig 
budget

Ordinarie 
verksamhet

Årligen KS (SHB)

Åtgärdsbeskrivning: Syftet med åtgärden är att kommunen ska ta ansvar för att bevara och utöka det kol som binds i marken 
inom kommunens gränser. Våtmarker utgör markytor som en stor del är mättade av vatten. Detta gör att nedbrytningen av dött 
organiskt material går långsammare och kol lagras därför in under väldigt lång tid, så länge våtmarken inte dräneras. Våtmarker 
är den naturtyp som har störst andel lagrat kol, exempelvis kan en gammal mosse ha ett över 10 meter tjockt lager med bara 
organiskt material som till hälften utgörs av kol. Om våtmarker dräneras, vid exempelvis omvandling till brukad mark, syresätts 
de stora kollagren vilket kan resultera i enorma kolutsläpp. Även om nedbrytningen i vattendränkta och därmed syrefattiga 
miljöer går väldigt långsamt så utgörs en större del av nedbrytningsprodukten av metangas, denna gas verkar på växthuseffekten 
25 gånger starkare än koldioxid. Förhöjda utsläpp av metangas är ett problem vid nyanläggning av våtmarker, men sett 
långsiktigt så bildar våtmarkerna en kolsänka. Det är dock väldigt viktigt att kontinuiteten av både befintliga och nyanlagda 
våtmarker säkras. Modellering av inbundet kol i kommunens mark och vatten bör göras i samband med genomförande av åtgärd 
1.4.1. Eventuell bedömning av betydande miljöpåverkan, miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsprövning hänskjuts till senare 
planeringsfas.
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Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 6.1.3 Lomma kommun ska vid tillfälle verka för 

ökad kolinbindning i jordbruksmark.
Genomförda 
åtgärder.

Ordinarie 
verksamhet

Årligen KS (SHB)

Åtgärdsbeskrivning: Kommunen ska verka för att kolinbindning i jordbruksmark ökar, hänsyn ska dock tas till produktionen. 
Åtgärden kan innefatta omvandling till betesmark eller minskning av lustgasutsläpp genom minskad gödsling, den kan även vara 
kopplad till åtgärd 6.1.4 om biokol. 

Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 6.1.4 Lomma kommun ska utreda möjligheten till 

att producera och/eller använda biokol.
Färdig utredning 250 Ordinarie 

verksamhet
2023 KS (SHB), 

KFN, TN

Åtgärdsbeskrivning: Biokol är en benämning på det kol som bildas när organiskt material genomgår värmebehandling (så kallad 
pyrolys). Bildande och nyttjande av biokol har många hållbarhetsnyttor, det bidrar till avfallsomhändertagande, kolinbindning 
och jordförbättring. Genom att omvandla organiskt restavfall till kol förhindras att en stor del av kolet går upp i atmosfären 
genom exempelvis förbränning eller nedbrytning. Biokolet har kemiska och strukturella egenskaper som gör att den suger upp 
och bevarar näringsämnen, vatten och luft, den fungerar därför som ett utmärkt jordförbättringsmedel. Speciellt i Lomma där 
kolets minskar risken för vattensjuka lerjordar samt uttorkade sandjordar. Utredningen bör innefatta möjligheten att producera 
biokol från restavfall och hur biokol kan används som jordförbättring på exempelvis fotbollsplaner, parkmark, göna tak, 
permakultur och jordbruksmark. Det är väsentligt att berörda verksamhetsföreträdare blir involverade i utredningen. Eventuell 
bedömning av betydande miljöpåverkan, miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsprövning hänskjuts till senare planeringsfas.  
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Mål för kommunorganisationen
Mål 6.2 Klimatpåverkan från alla kommunala transporter ska kompenseras genom åtgärder.
Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 6.2.1 Lomma kommun ska utveckla 

metodik för att kompensera för alla 
transportgenererade utsläpp. 

Metod för 
kompensation

Ordinarie 
verksamhet

2023 KS (SHB)

Åtgärdsbeskrivning: Syftet med åtgärden är utveckla en tillämpbar modell för klimatkompensation. Modellen kan innefatta 
intern eller extern klimatkompensation. Nyttjande av intern eller extern klimatkompensation ska utvärderas både gällande 
nytta (även gällande andra lokala ekosystemtjänster) och juridisk möjlighet (dett gäller främst extern kompensation). Åtgärden 
bör utvecklas i samband med genomförande av åtgärd 1.4.1. Åtgärden bör genomföras i samverkan med regionen och 
Klimatkommunerna. 

Åtgärdsnummer Åtgärd Indikator Kostnad tkr Drift tkr/år Period Ansvar
Åtgärd 6.2.2 Samtliga av kommunorganisationens 

transportgenererade utsläpp ska 
kompenseras. 

Andel kompenserade 
transportutsläpp

Ordinarie 
verksamhet

24 Årligen KS (KLK, 
SHB)

Åtgärdsbeskrivning: Syftet med åtgärden är att tillämpa klimatkompensation, klimatväxling eller annan liknande metod 
för samtliga transportgenererade utsläpp från fossila bränslen som kommunorganisationen och dess entreprenad. När 
klimatväxlingsmodell (åtgärd 6.2.1) är utvecklad ska den användas. Långsiktigt bör detta leda till att nettoutsläppen från 
kommunorganisationens transporter är negativa. Kostnaden baseras på utsläppen år 2018 och 2019 som låg på ungefär 160 ton 
och en kostnad för klimatkompensation på 150 SEK per ton.  
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Bedömning av åtgärdernas effekt

BEDÖMNINGSSKALA
1 – Väldigt liten/låg

2 – Liten/låg

3 – Medel

4 – Stor/hög

5 – Väldigt stor/hög

I nedanstående tabell listas en uppskattning över omfattningen 
på genomförandet samt resultatet av respektive åtgärd. 
Bedömningen ov åtgärdernas omfattning innefattar exempelvis 
arbetsinsatts, kostnader och projektets omfång. Bedömningen 
av resultat är en uppskattning på hur stor påverkan åtgärden har 
på växthusgasutsläppen ifrån Lomma kommun som geografiskt 
område, dels under planperioden men även mer långsiktigt.

Åtgärdsnummer Åtgärd Omfattning Resultat
Åtgärd 1.1.1 En koldioxidbudget som är baserad på åtgärd 1.4.1 ska utvecklas inför kommande Energi- och 

klimatplan. 2 4

Åtgärd 1.1.2 Lomma kommun ska årligen påminna, inspirera och informera allmänheten, föreningar, skolor 
och näringslivet om att minska klimatpåverkan. 2 4

Åtgärd 1.1.3 Energi- och klimatrådgivning ska finnas 
för kommunens invånare, företag och organisationer. 1 3

Åtgärd 1.1.4 Det ska årligen arrangeras fortbildningstillfälle gällande klimatpåverkan för kommunens 
folkvalda. 2 4

Åtgärd 1.1.5 En enkel modell ska utvecklas för att i tidigt skede av detaljplaneplanprocessen översiktligt 
bedöma energibehov och klimatpåverkan. 2 3

Åtgärd 1.2.1 Årliga kampanjer med fokus på minskad klimatpåverkan ska genomföras till kommunanställda. 1 2

Åtgärd 1.2.2 Kommunens intranät ska innefatta tydlig och aktuell information och riktlinjer gällande minskad 
klimatpåverkan. 1 1

Åtgärd 1.3.1 Lomma kommuns klimatarbete ska tydliggöras via bland annat hemsida, media och 
sammankomster. 2 2

Åtgärd 1.3.2 Kommunen ska samverka med externa aktörer kring innovativa klimatsmarta lösningar. 2 4
Åtgärd 1.3.3 Kommunen ska vara medlem i klimatkommunerna. 2 2
Åtgärd 1.4.1 En modell ska utvecklas för att följa upp kommunens totala energiflöden och klimatpåverkan. 3 4
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Åtgärd 2.1.1 Lomma kommun ska medverka till att skapa en attraktiv kollektivtrafik och öka andelen 
kollektivtrafikpendlare. 3 5

Åtgärd 2.1.2 Befintlig Cykelplan och Strategi för ökad andel gång- och cykeltrafik ska implementeras och 
följas i aktuella projekt. 4 5

Åtgärd 2.1.3 Lomma kommun ska ha en uppdaterad P-norm med aktuella klimatsmarta lösningar. 2 3
Åtgärd 2.1.4 Lomma kommun ska utveckla en områdesspecifik P-norm med hållbarhetsfokus i framkant 2 3
Åtgärd 2.1.5 Lomma kommun ska minska biltrafiken på strategiska platser genom antingen trafikreglering 

eller avgiftsbeläggning. 3 3

Åtgärd 2.1.6 Lomma kommun ska verka för att öka allmänhetens tillgång till stationer med förnybara 
bränslen för exempelvis miljöbilar, elmopeder och elcyklar. 2 4

Åtgärd 2.1.7 Hållbarhetsinriktade åtgärder inom mobility management ska sammanställas årligen 1 2
Åtgärd 2.2.1 Kommunens resepolicy ska ha ett tydligt hållbarhetsfokus vara uppdaterad, efterföljas och 

följas upp årligen. 1 3

Åtgärd 2.2.2 Kommunen ska ha en mobilitetssamordnare som har ett övergripande ansvar över kommunens 
transportmedel. 4 4

Åtgärd 2.2.3 Det ska finnas laddstolpar eller annan lösning för att möjliggöra att samtliga av kommunens 
bilar* kan vara miljöbilar**. 3 3

Åtgärd 2.2.4 Samtliga av kommunens köpta och leasade bilar* ska vara miljöbilar**. 4 3
Åtgärd 2.2.5 Kommunens fordonsanvändning ska effektiviseras och styras över mot aktivt resande för att 

minimera och effektivisera bilanvändningen. 2 3

Åtgärd 2.3.1 Kommunen ska ha en mötespolicy med tydligt hållbarhetsfokus. 1 2
Åtgärd 2.3.2 Mötesrum och kontor ska vara utrustade för att främja resfria möten, och personalen ska vara 

informerad. 2 2

Åtgärd 2.3.3 Kommunorganisationens transporter ska samordnas. 2 3
Åtgärd 3.1.1 Lomma kommun ska årligen genomföra aktivitet och/eller kampanj till allmänhet, skola och/

eller företag för att minska konsumtionsbaserade utsläpp. 2 3

Åtgärd 3.1.2 Kommunens avfallsplan ska leda till att återvinningen och återanvändningen ökar. 3 5
Åtgärd 3.1.3 Kommunen ska genomföra minst en fysisk åtgärd för att främja cirkulär ekonomi. 4 3
Åtgärd 3.1.4 Kommunen ska verka för att engångsartiklar som är tillverkade av fossila råvaror fasas ut. 2 2

Åtgärdsnummer Åtgärd Omfattning Resultat
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Åtgärd 3.2.1 Kommunen ska arbeta med hållbarhetskriterier i finansförvaltningen. 1 2
Åtgärd 3.2.2 Åtgärder ska leda till att plastprodukter som är tillverkade av fossila råvaror ska fasas ut. 1 1
Åtgärd 3.2.3 Ramavtal/upphandlingsdirektiv ska uppdateras för minskad klimatpåverkan, ökat cirkulärt 

kretslopp samt minskad användning av plastprodukter. 2 4

Åtgärd 3.2.4 Klimatpåverkan från mat inom kommunal verksamhet ska minska. 3 4
Åtgärd 3.2.5 Kampanjer ska leda till minskat matsvinn från skola och omsorg. 2 3
Åtgärd 3.2.6 Handlingsplan för energieffektiv IT ska tillämpas inom kommunorganisationen. 2 2
Åtgärd 3.2.7 Kunskapen om de livscykelutsläpp som kommunens konsumtion genererar ska öka genom 

utveckling av analyser och modeller, dessa ska sedan implementeras i inköpsprocessen. 2 2

Åtgärd 4.1.1 Lomma kommun ska genomföra energitillsyn som inkluderar rådgivning. 1 3
Åtgärd 4.1.2 Kommunen ska investera i energieffektiv gatubelysning. 2 1
Åtgärd 4.1.3 Möjlighet till frivillig redogörelse för hållbarhetsåtgärder i bygglovs- och anmälningsärenden ska 

tas fram. 2 2

Åtgärd 4.2.1 Andelen hushåll med fjärrvärme ska öka genom att förtätning och tätortsutbyggnad i första 
hand ska ske i områden med anslutningsmöjlighet till fjärrvärme. 3 4

Åtgärd 4.2.2 Fjärrvärmeproduktionen ska fortsatt vara 100 % fossilbränslefri. 2 5
Åtgärd 4.2.3 Kommunen ska verka för att anlägga minst en större anläggning för produktion av förnybar 

energi (exempelvis solcellspark). 5 3

Åtgärd 4.2.4 Kommunen ska tillhandahålla en “Solkarta” till kommuninvånarna, för bedömning av solceller. 1 2

Åtgärd 4.2.5 En ny vindkraftsutredning ska tas fram och en uppdaterad vindkraftspolicy ska antas politiskt. 2 3
Åtgärd 4.2.6 En områdesspecifik energiplan som har hållbarhetsfokus i framkant ska tas fram gällande 

utvecklingsområdet Bjärreds vångar, den ska innefatta innovativa hållbarhetslösningar som 
visualiseras i stadsbilden.

3 4

Åtgärd 4.2.7 Möjligheten att inom kommunen nyttja geotermisk energi ska utredas. 2 2
Åtgärd 4.3.1 Fastighetsbeståndets energianvändning ska minska genom energieffektivisering och 

beteendepåverkan. 4 3

Åtgärd 4.3.2 Kommunens nya byggnader ska minst uppfylla krav enligt miljöbyggnad silver (eller 
motsvarande certifiering). 4 3

Åtgärdsnummer Åtgärd Omfattning Resultat
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Åtgärd 4.3.3 Kommunens ska ställa krav på livscykelanalys i samband med exploateringsavtal och 
markanvisningsavtal. 2 5

Åtgärd 4.3.4 Vid kommunal ny- och ombyggnation ska livscykelanalys tillämpas redan i projekteringsfasen för 
att minimera utsläpp och energiförbrukning. 3 2

Åtgärd 4.4.1 Kommunen ska fortsatt enbart använda förnybar energi i byggnader och anläggningar. 1 3
Åtgärd 4.4.2 Vid kommunens nybyggnationer ska solcellsanläggning installeras (på minst 12% av 

byggnadsarean anläggas, dock ska varje anläggning vara minst 10 kW), och kommunen ska 
verka för installation av solcellsanläggning på befintliga byggnader.  

3 2

Åtgärd 4.4.3 Vid kommunens nybyggnationer ska energilagring installeras vid behov. 3 1
Åtgärd 5.1.1 Kommunen ska samverka med energibolag för att fortsatt bevara leveranssäker 

energiförsörjning. 1 3

Åtgärd 5.1.2 Kommunen ska i samverkan med energibolag verka för att kapa effekttoppar i elförbrukningen. 1 2

Åtgärd 5.2.1 Uppdaterad risk- och sårbarhetsanalys med fokus på tillgång av el- och värmeenergi vid kris. 2 1
Åtgärd 5.2.2 Lomma kommun ska ha en aktuell prioritering av samhällsviktiga el-användare (Styrel). 2 1
Åtgärd 5.2.3 Samhällsviktiga funktioner ska säkras med reservaggregat. 2 1
Åtgärd 5.2.4 Risk- och sårbarhet i energiförsörjningen som kan orsakas av översvämning ska vara 

identifierad. 1 1

Åtgärd 5.3.2 Hänsyn tas tidigt i den fysiska planeringen för att långsiktigt säkra tillgång av el- och 
värmeenergi. 1 1

Åtgärd 6.1.1 Lomma kommun ska säkra en utökning och föråldring av skogsmarker. 4 5
Åtgärd 6.1.2 Lomma kommun ska verka för att bevara och etablera nya våtmarker i landskapet. 4 5
Åtgärd 6.1.3 Lomma kommun ska vid tillfälle verka för ökad kolinbindning i jordbruksmark. 2 2
Åtgärd 6.1.4 Lomma kommun ska utreda möjligheten till att producera och/eller använda biokol. 4 3
Åtgärd 6.2.1 Lomma kommun ska utveckla metodik för att kompensera för alla transportgenererade utsläpp. 3 2

Åtgärd 6.2.2 Samtliga av kommunorganisationens transportgenererade utsläpp ska kompenseras. 2 3

Åtgärdsnummer Åtgärd Omfattning Resultat
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En analys och beskrivning av kommunens nuvarande 
energianvändning och utsläpp av växthusgaser ska ses som en bas 
för att avgöra vilka frågor inom klimat- och energiområdet som kräver 
störst uppmärksamhet. Inom ramen för arbetet med energi- och 
klimatplanen har en kartläggning av användning av energi och utsläpp 
av växthusgaser inom kommunen genomförts. En del behandlar 
kommunen som geografiskt område och baseras på statistik från 
SCB, Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet 
(RUS) samt kommunövergripande resvaneundersökning (Region 
Skåne, 2018). Fjärrvärmestatistik kommer från Kraftringen AB. 
Statistik över Kommunal energianvändning kommer från intern 
rapportering i samband med den årliga miljöredovisningen samt 
kommunintern resvaneundersökning (Lomma kommun, 2019). 
Data från upphandlade verksamheter har erhållits direkt från 
kontaktpersoner på respektive företag.

Utvecklingen av denna energi- och klimatplan har skett parallellt 
med utvecklingen av Översiktsplan 2020 (Lomma kommun, 2020). 
Vissa av de beskrivande texterna nedan har därför utarbetats inom 
ramen för översiktsplanen.

Kommunbeskrivning
Det centrala läget i en växande och tätbefolkad region ger ett 
stort utbud av arbetsplatser, utbildning, kultur och fritid. Hög 
kvalité inom skola, omsorg och fritid samt bebyggelse präglad 
av småskalighet och variation gör att Lomma kommun erbjuder 
attraktiva boendemiljöer.

Med en landareal på 56 kvadratkilometer är Lomma kommun en av 
Sveriges minsta kommuner till ytan. Därutöver har kommunen en 
vattenareal i Öresund på 35 kvadratkilometer. Kommunen gränsar 
i norr till Kävlinge kommun, i öster till Lund och Staffanstorp samt 
i söder till Burlöv kommun. Kommunen består av de två större 
tätorterna Lomma och Bjärred, där nästan 95 % av befolkningen 
bor. Dessutom finns de mindre byarna Flädie och Fjelie samt en 
levande landsbygd. Kommunen hade 2018 cirka 24 800 invånare 

fördelade på cirka 9 650 hushåll som till 68 % bestod av småhus.

Sedan flera år tillbaka har Lomma kommun vuxit kraftigt, främst 
i den södra kommundelen. Detta till följd av den omfattande 
utvecklingen av Lomma hamn, den gamla industrihamnen som 
idag är ett populärt bostadsområde. I samrådsförslaget (Lomma 
kommun, 2020) på kommande översiktsplan för Lomma komma 
finns planer på nybyggnation i Bjärred, den norra kommundelen, 
där de stora aktuella projekten innefattar Bjärreds centrum och 
Bjärreds vångar.

Kommunens näringsliv består till största delen av små företag 
med högst två anställda. Den största arbetsgivaren i Lomma är 
Kommunen själv med cirka 1 200 anställda. Därefter följer Sveriges 
lantbruksuniversitet med cirka 460 anställda och Frösunda omsorg 
AB med 200. Antalet arbeten inom kommunen är totalt 5 500 
varav cirka 85 % är inom tjänste- och handelssektorn. Antalet 
kommuninvånare som förvärvsarbetar uppgår till knappt 10 500. 
Drygt 8 700 arbetspendlar dagligen till en annan kommun medan 
cirka 3 800 pendlar in i kommunen. Med kommunens begränsade 
yta och en bebyggelse som i huvudsak är koncentrerad till två 
tätorter finns möjligheter att uppnå en kollektivtrafik med tillräcklig 
kvalitet och turtäthet för att locka fler resenärer.

Kommunens miljöarbete har länge legat i framkant och kommunen 
har mottagit flera utmärkelser. I 2020 års miljörankning av Sveriges 
kommuner (Aktuell hållbarhet, 2020) kom Lomma kommun 
på fjärde plats totalt och på andra plats bland storstäder och 
kommuner nära storstäder.
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Övergripande 
energianvändning och 
klimatpåverkan
Energianvändning
Slutanvändningen av energi i Lomma kommun som geografiskt område för 
2018 var enligt SCB (2020) 378 GWh (Figur 1 och 2). Energin som förbrukades 
för boende uppgick till 145 GWh och energiförbrukningen till transporter var 
135 GWh. Offentlig verksamhet uppgick till 20 GWh och övrig användning 
uppgick till 78 GWh. I SCB:s underlag saknas data för olika förbrukarkategorier 
under flera år vilket gör en utvecklingsanalys bristfällig. Energianvändningen 
har dock legat på en liknande nivå sedan 2005 (figur 2).

Slutanvändning

Slutanvändning är den energi som används 
av slutanvändaren och mäts exempelvis i en 
elmätare. 

Primärenergi

Primärenergi är den energi som krävs för 
att producera en viss mängd slutlig energi. 
Primärenergi ger en bild av hur mycket 
primära energiresurser som krävts under hela 
livscykeln från källa till nyttighet. Primärenergi 
är alltså den energi som vi använder plus 
de omvandlingsförluster som uppträder på 
vägen från produktion till användare genom 
utvinning, förädling, transport, omvandling 
eller distribution av energi. 

RUS

Regional Utveckling och Samverkan 
i miljömålssystemet. RUS svarar för 
länsstyrelsegemensamma uppgifter och 
samordning mellan olika berörda parter 
i miljömålssystemet, inklusive nationella 
myndigheter och kommuner.
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Figur 2: Energimängden som har användts av olika sektorer under utvalda år 
sedan 2005. Källa: Statistik hämtad från SCB 2020-04-30.

På en nationell nivå förutspår Energimyndigheten 
en fortsatt minskning av energianvändningen till år 
2030 och det finns skäl att anta att även Skånes totala 
energianvändning kommer att minska framöver, 
medan elanvändningen ökar något.
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Klimatpåverkan
Det finns inga exakta uppgifter på hur mycket växthusgaser som 
släpps ut i Lomma kommun som geografiskt område. Däremot 
finns det beräknade uppskattningar av växthusgasutsläpp gjorda 
genom modellering. Modellerna bygger på olika typer av tillgänglig 
statistik som till exempel trafikflöden och fordonstyp. Modellerna 
är inte att betrakta som exakta värden utan är tänkta att visa 
trender som kan ge en ungefärlig bild av hur situationen i olika 
kommuner ser ut. Utsläppen som redovisas här är modelleringar 
gjorda av RUS. RUS:s syfte är att stödja länsstyrelserna och 
andra regionala aktörers arbete med miljömålen. Statistiken 
för utsläppen av luftföroreningar i Lomma kommun är hämtade 
från RUS:s emissionsdatabas (RUS, 2020). Modellen visar att 
utsläppen av växthusgaser i Lomma kommun har en minskande 
trend under 2000-talet (Figur 3, 4 och 4). De direkta utsläppen 
(ej konsumtionsbaserade utsläpp) för 2017 var 3,9 ton/person 
vilket ska jämföras med ett nationellt genomsnitt på 5,3 ton per 
person. De utsläpp som kommunen genererar som geografisk 
enhet ska följas upp både som totala utsläpp samt utsläpp per 
kommuninvånare. Nyttjandet av dessa olika uppföljningssystem 
ska problematiseras och utvärderas i samband med uppföljning. I 
den mån det är möjligt bör uppföljning även specificera de utsläpp 
från E6 som genereras från genomfartstrafik.

Lommas utsläppsminskning beror till största delen på att 
utsläpp kopplat till uppvärmning har minskat (figur 3 och 4). 
Transportsektorn som står för den största delen av utsläppen har 
däremot legat relativt konstant. Av transporterna står personbilarna 
för den stora majoriteten av utsläpp i Lomma kommun. En stor 
del av redovisade utsläpp från transportsektorn kommer från 
förbipasserande trafik på E6:an och är därmed svår att minska med 
kommunala initiativ. Utsläppen från förbipasserande trafik och 
trafik genererad av boende i Lomma går inte att separera i dessa 
modeller, SCB planerar dock att i ett senare skede tillhandahålla 
mer detaljerad information om underliggande faktorer till de 
modellerade utsläppen. Trots detta kan redan nu antas att 
över hälften av de transportgenererade utsläppen orsakas av 
genomfartstrafik på E6. 

De redovisade utsläppen från RUS är så kallade ”direkta utsläpp” som 
är utsläpp från till exempel anläggningar och fordon. De indirekta 
utsläpp som genereras nationellt och internationellt i samband 
med varor som konsumeras kallas för konsumtionsbaserade 
utsläpp. Totalt beräknas konsumtionen generera utsläpp på cirka 
9 ton per person årligen (se stycke ”Konsumtion” samt figur 6 och 
12). 

För att nå en hållbar klimatutveckling måste utsläppen minskas 
till under 2 ton per person och år innan 2050 (Naturvårdsverket, 
2015), idag ligger utsläppen som genereras från Lomma kommun 
som geografiskt område på ungefär 10 ton per person.

KLIMATPÅVERKAN INOM 

KOMMUNORGANISATIONEN
Kommunorganisationens utsläpp av växthusgaser under 2019 (figur 
7) har beräknats till totalt 307 ton CO2e, detta är en minskning med 
88 % ifrån den klimatpåverkan kommunorganisationen hade 2013 
(som redovisades i föregående energi och klimatplan). Minskningen 
beror framförallt på en övergång till fjärrvärme och el som är 
helt baserad på fossilbränslefri produktion. Trots att fjärrvärmen 
är fossilbränslefri genererar den dock nästan en tredjedel av 
kommunorganisationens totala utsläpp då produktionen genererar 
livscykelbaserade utsläpp från hela processen, dessa uppgick 2019 
till 8 kg CO2e per levererad MWh (Kraftringen, 2019). I stort sett 
samtliga övriga beräknade utsläpp härstammar från transporter, 
som med utsläpp på 214 ton CO2e år 2019 utgjorde den 
största utsläppskällan. Utav de transportgenererade utsläppen 
härstammar 69 ton från transporter inom entreprenad. 

Utöver livscykelbaserade utsläpp från fjärrvärmen saknas till stor 
del livscykelbaserade utsläppen i bedömningen av kommunens 
klimatpåverkan. Exempelvis resulterar bygg- och anläggningsarbete 
stora utsläpp i samband med betongproduktion. Lomma kommun 
bör utveckla en modell för att förbättra bedömningen kommunens 
totala klimatpåverkan. Detta är angivet som åtgärd i klimatplanen.
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Figur 3: Redovisning av direkta växthusgasutsläpp inom olika sektorer (RUS, 2019) från Lomma kommun som geografiskt område sedan 
1990. De direkta utsläppen innafattar enbart till viss del de konsumtionbaserde utsläppen som ligger på ungefär 9 ton per invånare och 
år (se figur 6 och 12). Statistik hämtad från RUS 2020-04-30.

Figur 4: Redovisning av direkta växthusgasutsläpp inom olika sektorer (RUS, 2019) per invånare i Lomma kommun, sedan 1990. De 
direkta utsläppen innafattar enbart till viss del de konsumtionbaserde utsläppen som ligger på ungefär 9 ton per invånare och år (se 
figur 6 och 12). Statistik hämtad från RUS 2020-04-30.
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Figur 5: Redovisning av tidigare totala direkta växthusgasutsläpp 
(RUS, 2019) per invånare i Lomma kommun, sedan 1990, samt 
målsättningar på olika nivåer. Det lokala målet avser mål 1.1 i 
denna energi- och klimatplan, det är satt i en linjär minskningstakt 
som för att leda till att uppfylla det regionala målet år 2030. 
Pilen som pekar nedåt under markören för lokalt mål avser 
att utsläppen ska ligga under denna nivå, och enligt mål 1.1 
ska minskningstakten vara högre än i nationen och regionen. 
Det regionala målet avser målsättningen i “Ett klimatneutralt 
och fossilbränslefritt Skåne. Klimat- och energistrategi för 
Skåne” (Länsstyrelsen i Skåne län, 2018). Det nationella målet 
avser Sveriges långsiktiga klimatmål som antagits inom det 
klimatpolitska ramverket (Naturvårdsverket, 2020). De direkta 
utsläppen innafattar enbart till viss del de konsumtionbaserde 
utsläppen som ligger på ungefär 9 ton per invånare och år (se 
figur 6 och 12). Statistik hämtad från RUS och SSCB 2020-04-
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Figur 6: Redovisning av totala direkta växthusgasutsläpp (RUS, 
2019) samt konsumtionsbaserade utsläpp per invånare i Lomma 
kommun, sedan 1990. De direkta utsläppen innafattar enbart 
till viss del de konsumtionbaserade utsläppen (se även figur 12). 
Statistik hämtad från RUS och SCB 2020-04-30.

30. Mål 1.1 avser främst att kommunen ska ligga före regionen 
och nationen gällande minskad klimatpåverkan. Uppföljningen 
ska utvecklas i samband med åtgärd 1.4.1. De utsläpp som 
kommunen genererar som geografisk enhet ska följas upp både 
som totala utsläpp samt utsläpp per kommuninvånare. Nyttjandet 
av dessa olika uppföljningssystem ska problematiseras och 
utvärderas i samband med uppföljning. I den mån det är möjligt 
bör uppföljning även specificera de utsläpp från E6 som genereras 
från genomfartstrafik.
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Transporter
Både inom kommunkoncernen och i kommunen som geografisk 
enhet är transporter den största källan till utsläpp av växthusgaser 
(data saknas dock gällande kommunspecifika utsläpp från 
anläggningsarbeten och konsumtion). De transportgenererade 
utsläppen av växthusgaser från Lomma kommun som geografiskt 
område uppgick år 2017 till drygt 24 000 ton koldioxidekvivalenter, 
vilket motsvarar nästan 3 ton per invånare (figur 8 och 9). Sannolikt 
kommer drygt hälften av dessa utsläpp från genomfartstrafik på 
E6:an.

Under 2019 färdigställdes en kommunövergripande 
resvaneundersökning avseende 2018 (Region Skåne, 2019). 
Undersökningen visar att kommuninvånarna i genomsnitt reser 30 
km per dag. Av resorna genomfördes 8 % till fots, 13 % med cykel, 
61 % med bil, 14 % med buss, 3 % med tåg, 1 % med flyg och 1 
% med övriga färdmedel. Detta är en förbättring mot 2013 då 70 
% av resorna genomfördes med bil, fortfarande är dock bilen helt 
dominerande och även på resor under 1 km utgörs nästan hälften 
(45 %) av bilresor.

Lomma kommun strävar mot ett fossilbränslefritt samhälle och 
ska därför ta hänsyn till regionala trafikstrategier och stimulera 
kollektivtrafikresandet. Kommunen arbetar för detta genom 
utbyggnad av Lommabanan och busstrafiken. Orterna Malmö 
och Lund, dit många av Lomma kommuns invånare arbetspendlar, 
driver en utveckling där de försvårar och fördyrar för inkommande 
bilism, vilket kommer att ha effekt på bilismen även i Lomma 
kommun. Därför vill Lomma kommun stimulera och prioritera 
gång och cykling. Ökad gång- och cykeltrafik är även bra för barns 
rörelsefrihet, för trygghet, minskade bullernivåer och den allmänna 
hälsan för alla kommunens invånare.

Figur 7: Redovisning av totala direkta växthusgasutsläpp från 
kommunorganisationen under verksamhetsår 2019. Figuren 
innefattar enbart kända utsläpp, de totala utsläppen är 
sannolikt betydligt högre. Modelutveckling för kommunens 
utsläppsredovisning finns med som åtgärd i denna energi- och 
klimatplan (åtgärd 1.4.1). De direkta utsläppen innafattar ej 
konsumtionsbaserade utsläpp.
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Figur 8: Redovisning av växthusgasutsläpp från transporter inom Lomma kommun som geografisk enhet, sedan 1990. 

Figur 9: Redovisning av växthusgasutsläpp per invånare från transporter inom Lomma kommun som geografisk enhet, sedan 1990. 
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NATIONELL TRANSPORTPLANERING
I Trafikverkets nationella plan (2018-2029) finns utbyggnaden av 
Lommabanan etapp 2 och kollektivtrafikåtgärder för Vinstopsvägen 
i Lomma tätort med. I projektet Lommabanan etapp 1 ingår att 
en tågstation öppnas i Lomma tätort i december 2020 och då 
inleds timmestrafik med persontåg. I etapp 2 ingår ytterligare 
kapacitetsförstärkande åtgärder på Lommabanan genom 
byggnation av mötesspår och stationer i Alnarp och Flädie för 
att möjliggöra halvtimmestrafik på sträckan Malmö-Kävlinge. De 
aktuella åtgärderna för att förbättra kollektivtrafiken är en del i 
kommunens arbete för att öka möjligheten till ett hållbart resande.

Stationsläge Lomma
Persontrafiken på Lommabanan öppnar i december 2020. 
Perrongen i Lomma byggs av Trafikverket under våren 2019, av 
kommunen byggs cykelparkeringar och ett vägnät väster om 
stationen under 2019. Området ligger centralt i Lomma tätort och 
har potential att utvecklas till ett mindre resecentrum. Kopplingen 
till Lomma centrum några hundra meter västerut är mycket viktig.

E6:an
Trafikverket har i sin genomförandeplan för åren 2019-2024 angett 
att E6:an mellan trafikplats Lomma och trafikplats Alnarp ska byggas 
ut till sex filer åren 2023-2024. Idag sker det många olyckor på 
motorvägen och det är ständiga köer, vilket även får konsekvenser 
för närliggande vägnät. Kollektivtrafikens destinationer fungerar 
inte heller för alla och såväl bil- som lastbilstrafik ser inte ut att 
minska, även om den möjligtvis inte kommer öka lika snabbt. 
Nackdelen är att forskning visar att en utbyggnad endast leder till 
ökad biltrafik som på tämligen kort sikt leder till nya trafikproblem.

DRIVMEDEL
I kommunens resepolicy anges att säkerhet, miljö och 
samhällsförebild prioriteras högre än kostnadseffektivitet vid 
tjänsteresor och att bilar i första hand ska köras på förnyelsebara 
bränslen. Kommunens upphandlingspolicy anger att särskilt 

fokus ska tas till miljöhänsyn vid inköp av drivmedel, fordon och 
transporter. 

El
El utgör ett av de miljövänligaste drivmedlen. I nuläget genererar 
produktionen av elfordon ökade utsläpp i jämförelse med 
konventionella fordon, men även om hela livscykeln inkluderas så 
släpper elfordon som drivs på grön el ut mindre än fossilbränsledrivna 
fordon. Rena elbilar och laddhybrider klassas som Bonus (hårdaste 
miljökriteriet) i transportstyrelsens Bonus malus-system. I Lomma 
kommun finns laddstolpar på åtta olika ställen med totalt sett 19 
P-platser dedikerade till laddning. Lomma kommun har samverkat
till installationen av laddstolpar på två ställen som respektive har
två laddplatser.  Av kommunens tjänstebilar finns 2019 en elbil och
en laddhybrid.

Biogas
Biogas utgör ett av de miljövänligaste drivmedlen, och gasbilar 
klassas som Bonus i transportstyrelsens Bonus malus-system. Det 
finns i dagsläget inga tankställen för biogas inom Lomma kommun. 
Närmaste tankställen finns vid Gunnesbo i Lunds kommun samt 
vid Spillepengen i Malmö kommun, båda ligger drygt två kilometer 
från kommungränsen och knappt en mil ifrån Lomma eller Bjärreds 
centrum. Ett par av kommunens tjänstebilar 2019 är gashybrider.

Övriga förnybara drivmedel
Övriga förnybara drivmedel innefattar etanol (E85), hydrogenerade 
vegetabiliska oljor (HVO) och biodiesel (FAME). E85 går att tanka 
på bensinstation vid Prästbergarondellen och HVO samt FAME 
finns på bensinstation vid trafikplats Flädie. Bilar som drivs på 
dessa bränslen klassas inte som Bonus i transportstyrelsens Bonus 
malus-system. De fordon som kan drivas på HVO eller FAME är till 
stor del vanliga dieselbilar. 
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KOMMUNORGANISATIONENS TRANSPORTER
Transporter utgör kommunens största kända utsläppskälla av 
växthusgaser (figur 7). 2019 genererade kommunens egna 
transporter utsläpp på 145 ton CO2e (99 ton exklusive hemtjänsten) 
och anlitade entreprenörers utsläpp var 69 ton, sammanslaget 
utgör därmed de transportgenererade utsläppen 70 % av 
kommunorganisationens totala utsläpp (figur 7, detta inkluderar 
inte konsumtionsbaserade utsläpp). Denna utsläppskalkyl är 
baserad på bland annat redovisningar från energileverantörer, 
körjournaler, resebyrå, SJ och Skånetrafiken.

Under september till oktober genomfördes en resvaneundersökning 
inom kommunorganisationen gällande både tjänsteresor 
och arbetspendling (Lomma kommun, 2019). Enligt denna 

sammanställningar som är baseras på körjournaler, kommunens 
resebyrå, Skånetrafiken, bensinkort med mera

Av samtliga resor till och från arbetet (figur 11) så utgjorde 
enligt enkätundersökningen pendling med bil 60 %, miljöbil 
1%, kollektivtrafik 9 % och aktiv pendling 30 % av antalet resor. 
Användandet av bil och kollektivtrafik ökar med avståndet till 
arbetet. Om man istället tittar på den totala resta sträckan så har 
en genomsnittsanställd i Lomma kommun 15,0 km till arbetet enkel 
resa. Bilresorna utgör 76%, miljöbil 1 %, kollektivtrafik 12 % och 
aktiv pendling 10 % av samtliga kilometer som anställda i Lomma 
kommun reser till och från arbetet till och från arbetet. Baserat på 
Naturvårdsverkets schablonvärde för koldioxidutsläpp resulterar 
enbart arbetspendlingen för anställda i Lomma kommun i utsläpp 
av 0,83 ton (0,82 ton från bil, resten från kollektivtrafik) per anställd 
och år. Sammantaget innebär detta att arbetspendlingen för enkätundersökning fördelade sig 

resorna enligt följande. Utsläpp 
från kommunorganisationens 
tjänsteresor (figur 10) fördelade sig 
på lokaltrafik (0,4 %), tåg (<0,1 %), 
kommunens fordonsflotta (74,5 %), 
egen bil (14,7 %) och flyg (10,6 %). 
Totalt utgjorde alla tjänsteresorna 1 
191 294 km, denna sträcka fördelade 
sig på gång (7 %), cykel (5 %), elcykel 
(2 %), lokaltrafik (1 %), tåg (15 %), 
kommunens fordonsflotta (54 %), 
egen bil (11 %) och flyg (5 %). Detta 
trots att kommunens resepolicy 
har tydliga direktiv som styr mot 
aktiv pendling och kollektivtrafik. 
Trots att beräkningar från 
resvaneundersökningen enbart är 
baserade på uppskattningar från de 
som deltagit i enkätundersökningen 
så är sträckorna i ungefär 
samma nivå som de årliga 

Figur 10: Val av färdmedel vid kommunorganisationens tjänsteresor under 2019 i enlighet med 
enkätundersökning (Lomma kommun, 2019). 
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Figur 11: Nuvarande och önskad framtida fördelning av olika färdmedel vid arbetspendling av anställda och förtroendevalda 
av Lomma kommun, i enlighet med enkätundersökning (Lomma kommun, 2019).  
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kommunanställda resulterar i utsläpp av hela 1 008 ton koldioxid 
per år.

Konsumtion
Växthusgasutsläpp från konsumtion är så kallade ”indirekta utsläpp” 
som släpps ut i samband med produktion av varor, till skillnad från 
”direkta utsläpp” som är utsläpp från till exempel anläggningar och 
fordon. Sveriges direkta utsläpp av växthusgaser visar en minskande 
trend. Samtidigt ökar utsläpp som kommer från konsumtion av 
varor och tjänster (Figur 12 och 13, Naturvårdsverket 2020). 
Utsläppen av växthusgaser som sker till följd av svensk konsumtion 
är uppskattade och analyserade utifrån SCB:s miljöräkenskaper. De 
totala växthusgasutsläppen som beror på vår konsumtion är större 
än de utsläpp som kommer från vår inhemska produktion av varor 
och tjänster. De totala utsläppen orsakade av svensk konsumtion 
har minskat från 99 till 90 miljoner ton koldioxidekvivalenter under 
perioden 2008 till 2017. 42 % av dessa utsläpp sker i andra länder. 
Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser orsakas till cirka 10 
% av offentlig konsumtion (Naturvårdsverket, 2020).

Återvinning
Kommunen ansvarar för insamling av hushållsavfall, och har 
vid upphandlingen av ett koncessionsavtal lagt över utförandet 
av avfallshanteringen till Sysav (Sydskånes avfallsaktieobolag). 
Upphandlade underentreprenörer utför den fastighetsnära 
insamlingen av mat-, rest-, trädgårds- och grovavfall, samt tidningar 
och förpackningar på uppdrag av producenterna. Matavfall och 
restavfall samlas tillsammans med tidningar och förpackningar in 
fastighetsnära genom två stycken kärl uppdelade på fyra fraktioner 
i vartdera kärl. Sysav tar emot och behandlar mat- och restavfall där 

restavfallet energiåtervinns till fjärrvärme och el, och matavfallet 
behandlas biologiskt till biogödsel och biogas. Förpacknings- 
och tidningsinsamlingen (FTI) tar hand om och återvinner 
tidningarna och förpackningarna. Dessa kan även lämnas på 
återvinningsstationer som finns på flera platser inom kommunen. 
Alla invånare i Lomma kommun kan även lämna sitt hushållsavfall, 
utom mat- och restavfall, på någon av Sysavs återvinnings-
centraler. Sysav ansvarar för återvinningen av materialet så långt 
det är möjligt. Lomma kommun ska i tätortsutvecklingen verka för 
en infrastruktur som främjar cirkulär ekonomi. 

Inom kommunen saknas (utöver bibliotek) kommunal anläggning 
för återbruk. 

Avfallsplan
Kommunen har tillsammans med Sysav och de övriga 
ägarkommunerna ett gemensamt avfallsplaneringsarbete, i 
form av en gemensam kretsloppsplan för åren 2021-2030, och 
tillhörande mål för avfallshanteringen. Målen syftar bland annat 
till att skapa en hållbar resursanvändning där avfall förebyggs, 
material och produkter stannar i kretsloppet och avfall ses som en 
resurs. Syftet med planen är även att skapa ett brett engagemang 
för avfallsfrågor och att inspirera till handlingar som bidrar till 
kretsloppsplanens mål. Ett framgångsrikt arbete uppnås när 
alla samverkar och samarbetar, både mellan kommuner och 
inom kommunen. Inom kommunen måste medborgare, företag, 
organisationer och kommunens egna verksamheter och bolag vara 
delaktiga. För ett lyckat arbete krävs bland annat kommunikation, 
teknikutveckling och fysisk planering.
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Figur 13: Fördelning av konsumtionsbaserade utsläpp från olika sektorer. De konsumtionsbaserade utsläppen innefattar de indirekta 
utsläppen som konsumtionen genererar under hela produktens livscykel (Naturvårdsverket, 2020).  
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Figur 12: Fördelning av konsumtionsbaserade utsläpp inom och utanför Sverige. De konsumtionsbaserade utsläppen innefattar de 
indirekta utsläppen som konsumtionen genererar under hela produktens livscykel (Naturvårdsverket, 2020).  
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Energianvändning och 
produktion
Värme
Fjärrvärme
Produktionsanläggningar för fjärrvärmedistribution finns i 
Lomma och Bjärred. Båda anläggningarna ägs och drivs av 
Kraftringen AB som ägs av kommunerna Lomma, Lund, Eslöv och 
Hörby. Under vinterperioden kan en överföring av värme även 
ske till fjärrvärmenätet i Lund från produktionsanläggningen 
Återbruket i Lomma. Under revisionsstopp av Återbruket sker 
istället en överföring av hetvatten till Lomma från Kraftringens 
produktionsenheter i Lund och Eslöv. 

Lomma kommun arbetar aktivt med att minska energiförbrukningen 
till värme samt negativa miljöeffekter från värmeproduktion. 
Stegvis har fossila bränslen fasats ut från fjärrvärmeproduktionen 
som under 2018 blev 100 % fossilbränslefri. Fjärrvärmeverket 
i Bjärred är gasdrivet och använder biogas som energikälla 
medan fjärrvärmeproduktionen för Lomma huvudsakligen 
sker i det biobränsleeldade kraftvärmeverket Återbruket i 
Lomma som fungerar som baslastanläggning. Även Kraftringens 
produktionsenheter i Lund/Eslöv är biobränsleeldade.

Under 2018 producerades 52 GWh i Återbruket i Lomma medan 
det i gasverket i Bjärred producerades 14 GWh. Under 2018 
levererade Kraftringen AB totalt 82 GWh fjärrvärme, varav 10 GWh 
gasvärme inom Lomma kommun som geografiskt område. Viss del 
(cirka 15 GWh) av denna fjärrvärmeproduktion har fallit ur SCB:s 
statistik.

Geotermi – Alnarpsströmmen
Alnarpsströmmen är en lokal energiresurs där 
grundvattentemperaturen håller 9-10 ºC vid 70 meters djup 

året runt. Då grundvattnet har en långsam strömningshastighet 
på några tiotal meter per år är förutsättningarna goda för att 
pumpa ner och lagra överbliven restvärme i grundvattenakvifären 
och nyttja den vid behov. Akademiska hus har genomfört 
provborrningar för att påbörja värmelagring och senare utvinning 
från grundvattnet. Projektet som beräknas vara färdigställt under 
2021 innefattar sex varma och sex kalla brunnar sammankopplade 
med värmepumpsanläggning ovan mark. Värme och kyla kommer 
att produceras hållbart och säsongslagras mellan årstiderna genom 
att nyttja grundvattnet och berggrunden för lagring. Detta kommer 
ersätta stora delar av fjärrvärmen och delar av den kyla som idag 
produceras med kylkompressorer lokalt i byggnaderna i Alnarp.

El
Befolkningsökning samt elektrifiering av samhället med en 
ökning av eldrivna fordon och maskiner ställer allt större krav på 
produktion och distribution av el. Lomma kommun tillhör Sveriges 
södra elområde, där förbrukningen är ungefär fyra gånger större 
än produktionen och en säkerställd eldistribution är därmed en 
nödvändighet. 

Lomma kommun arbetar aktivt med att minska elförbrukningen samt 
negativa miljöeffekter från elproduktionen. Kommunorganisationen 
köper bland annat enbart in ursprungsmärkt fossilbränslefri el 
och vid anläggning av nya kommunala byggnader ställs krav på 
mikroproduktion av el samt att kraven för miljöcertifieringen 
miljöbyggnad silver ska uppfyllas.  

Solkraft
Lomma kommun bidrar till en ökning av lokalproducerad 
solkraftsel genom att i samverkan med kraftbolag informera och 
underlätta för kommuninvånare och företag. Kommunen ställer 
även krav på mikroproduktionsanläggning av el vid anläggning av 
nya kommunala byggnader. 
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Figur 1: Energiflödesdiagram (så kallat Sankey-diagram) som visar energibalansen i Lomma kommun 2018.
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Vindkraft
Förutsättningarna i kommunen för att kunna utnyttja vindkraft är 
vindmässigt goda. Inom kommunen finns sex stycken storskaliga 
vindkraftsverk nordöst om Fjelie. I enlighet med kommunens 
utredning av förutsättningarna för vindkraft är anläggningen av 
storskalig vindkraft inom Lomma kommun kraftigt begränsad 
av bland annat befintlig och planerad bebyggelse, riksintressen, 
naturvärden och infrastruktursatsningar.   

Eldistributörer 
Transmissionsnätet inom Lomma kommun ägs av Svenska 
kraftnät, Kraftringen och E.ON. Svenska kraftnät är ägare av 
stamnätsledningen som sträcker sig från Barsebäck (Kävlinge 
kommun) till Sege (Burlövs kommun) på 400 kV. I norra delen av 
kommun löper en regional kraftnätsledning på 130kV som ägs 
av Kraftringen och i sydvästra delen av kommunen äger E.ON. 
en ledning på 50 kV. Gällande distributionsnätet så äger E.ON. 
lokalnätet i Borgeby och norra delen av Bjärred medan resterande 
lokalnät i Lomma kommun ägs av Kraftringen. 

Övrig bioenergi
Biogas
Enligt rapporten Biogas potential i Skåne från 2011 har Lomma 
kommun en total biogaspotential från restprodukter på 18 GWh/år. 
Med energigrödor på 5 procent av den odlade arealen tillkommer 
3,7 GWh/år. Biopotentialen i Lomma kommun domineras av 
odlingsrester andra än halm, totalt 7,5 MWh/år. 

Kommunen har också möjliga restprodukter som kan användas 
till biogasproduktion i form av uppsamlad tång (alger) och från 
vegetation som slåttras i kommunens naturområden. Avslaget 
hö uppskattas kunna ge 16 MWh/hektar och år. År 2019 slås och 
samlas vegetationen på ungefär 7 hektar av kommunen inom de 
kommunala naturreservaten. BUCEFALOS-projektet har uppskattat 
att kommunens biogaspotential från akvatiska substrat (alger) är 
cirka 1 GWh/år (BUCEFALOS, 2014b). Räknar man istället på den 

mängd alger som rensas från kommunens stränder (cirka 1500 ton 
årligen) får man en potential mellan 0,4-0,7 GWh/år beroende på 
hur mycket som samlas in vid vårstädning respektive under säsong.

Kommunens potential för biogasproduktion får anses som för liten 
för att på egen hand ha en större rötningsanläggning. Istället kommer 
kommuns matavfall att rötas på en större produktionsanläggning 
för biogas i SYSAVs regi.

Energiskog
Arealen energiskog är endast 5 hektar (data för 2019, 
Jordbruksverket, 2019). Detta motsvarar cirka 0,5 GWh per år 
(enligt Jordbruksverkets handbok för Salixodlare).  
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Det finns flera styrmedel och ramverk för att minska utsläppen av 
växthusgaser och bedriva klimatarbetet framåt. I detta avsnitt har 
de styrmedel och ramverk som berör Lomma kommuns Energi- 
och klimatplan samlats. 

Internationell nivå
Parisavtalet 
Parisavtalet är ett internationellt klimatavtal som togs fram under 
FN:s klimatkonferens 2015. Klimatavtalet som har undertecknats 
av Sverige (Regeringens proposition 2016/17:16) är det första 
avtalet som även innefattar rättsligt bindande åtaganden för alla 
parter. 

Några av de viktigaste punkterna som tas upp i klimatavtalet är 
att hålla den globala uppvärmningen under två grader, men att 
sträva efter att hålla den under 1,5 grad. Avtalet uppmärksammar 
även vikten av anpassning och att undvika, hantera skador samt 
förluster som klimatförändringarna ger upphov till. Avtalet ger 
fortsatt stöd genom klimatfinansiering, tekniköverföring och 
kapacitetsuppbyggnad till utvecklingsländernas arbete med 
utsläppsbegränsningar och klimatanpassning. Det uppmuntras 
också att fler länder bidrar till klimatfinansiering. Avtalet innebär 
även att länder succesivt skärper sina åtaganden genom att förnya 
eller uppdatera dessa vart femte år. 

Agenda 2030
Världens länder antog 2015 Agenda 2030 och är en agenda för att 
uppnå ett hållbart samhälle. Målet med Agendan är att avskaffa 
extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, 
främja fred och rättvis och att lösa klimatkrisen. Utav agendans 
17 hållbarhetsmål (figur 1) innebär Lomma kommuns Energi- och 
klimatplan främst arbete med att uppfylla följande: 

Mål 7 Hållbar energi för alla: Säkerställa att alla har tillgång 
tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig 
kostnad. 

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur: Att 
bygga en motståndskraftig infrastruktur, verka för en 
inkluderande och hållbar industrialisering och främja 
innovation. 

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion: Främja hållbara 
konsumtions- och produktionsmönster. 

Mål 11 Hållbara städer och samhällen: Att städer och bosättningar 
ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och 
hållbara. 

Mål 13 Bekämpa klimatförändringar: Att vidta omedelbara 
åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras 
konsekvenser. 

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald: Att skydda, återställa 
och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade 
ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, 
hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda 
förlusten av biologisk mångfald.

EU:s mål för att minska 
klimatutsläppen 
Europeiska unionen arbetar också med att minska utsläppen av 
växthusgaser. Nedan presenteras EU:s mål för att minska utsläppen. 

EU:s mål för 2030

• Minst 40 procent lägre växthusgasutsläpp än 1990

• Minst 27 procent förnybar energi

• Minst 27 procent högre energieffektivitet

EU:s långsiktiga mål är att till 2050 ska EU minska sina utsläpp av 
växthusgaser med 80–95 procent jämfört med 1990 års nivåer 
samt att omvandla EU:s ekonomi till att vara energieffektiv och 
koldioxidsnål. 
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Figur 1: Utav de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 så innefattar energi- och klimatplanen främst arbete med mål 
nummer 7, 9, 11, 12, 13 och 15. 
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Nationell nivå
På nationell nivå finns det både mål och lagar som berör en Energi- och klimatplan. De ramverk och styrmedel som bedöms vara relevanta 
för Lomma kommuns Energi- och klimatplan presenteras nedan. 

Lagstiftning
LAG (1977:439) OM KOMMUNAL ENERGIPLANERING
8 §   Om en plan som upprättas enligt denna lag kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning 

göras, beslut fattas, information lämnas samt övervakning och samordning ske enligt 6 kap. 9-19 och 46 §§ miljöbalken.

Frågan om huruvida planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska avgöras i ett särskilt beslut enligt 6 kap. 7 
och 8 §§ miljöbalken efter att kommunen har gjort en undersökning enligt 6 kap. 6 § miljöbalken och föreskrifter som har 
meddelats i anslutning till den bestämmelsen. En sådan undersökning behöver inte göras och ett sådant beslut behöver 
inte fattas om frågan om betydande miljöpåverkan är avgjord genom föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd 
av 6 kap. 4 § miljöbalken. Lag (2017:1031).

MILJÖBALKEN (1998:808)
I Miljöbalken regleras behovet av strategisk miljöbedömning i 6 kap. enligt nedanstående

Strategiska miljöbedömningar för planer och program
3 §   En myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs i lag eller annan författning 

ska göra en strategisk miljöbedömning, om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan…

4 §   Regeringen får meddela föreskrifter om att vissa slag av planer och program ska eller inte ska antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Lag (2017:955).

Att undersöka om en betydande miljöpåverkan kan antas
5 §   En myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs i lag eller annan författning ska 

undersöka om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, 
om

1. frågan om betydande miljöpåverkan inte är avgjord i föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 4 §, eller

2. planen, programmet eller ändringen inte omfattas av undantaget i 3 § andra stycket. Lag (2017:955).

6 §   Undersökningen ska innebära att myndigheten eller kommunen

1. identifierar omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan, och
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2. samråder i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund
av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller programmet, om myndigheten eller kommunen inte
redan i identifieringen kommer fram till att en strategisk miljöbedömning ska göras.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om sådana omständigheter som 
avses i första stycket 1. Lag (2017:955).

Beslut i frågan om miljöpåverkan
7 §   Myndigheten eller kommunen ska efter undersökningen i ett särskilt beslut avgöra om genomförandet av planen, 

programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan.

Beslutet ska göras tillgängligt för allmänheten. Lag (2017:955).

8 §   Beslutet om huruvida genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan får inte överklagas särskilt. Lag (2017:955).

MILJÖBEDÖMNINGSFÖRORDNING (2017:966) 
I miljöbedömningsförordningen anges nedanstående 

Planer och program som ska eller inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan
2 §    En betydande miljöpåverkan ska antas enligt 6 kap. 3 § första stycket miljöbalken, om 

1. genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan komma att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver
tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken, eller

2. planen, programmet eller ändringen anger förutsättningar för att bedriva sådana verksamheter eller vidta sådana
åtgärder som anges i 6 § eller bilagan till denna förordning och är…en plan för tillförsel, distribution och användning av
energi enligt lagen (1977:439) om kommunal energiplanering…

20 § En specifik miljöbedömning ska göras i fråga om en verksamhet eller åtgärd som ska prövas

1. för ett tillstånd som avses i 7 kap. 28 a §, om det inte rör sig om brådskande åtgärder som är nödvändiga med hänsyn
till skyddet mot allvarliga olägenheter för människors hälsa, eller

2. för ett tillstånd som avses i 9 eller 11 kap. eller för en tillåtlighet som avses i 17 kap., om verksamheten eller åtgärden
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

En specifik miljöbedömning krävs inte för en sådan prövning som avses i 24 kap. 3, 5, 10, 13 eller 14 §.

Bilaga 2. Förslag - Bilagor till Energi- och klimatplan för Lomma kommun 2021-2025
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SVERIGES MILJÖMÅL
Det svenska miljömålssystemet består av 1 generationsmål, 16 
miljökvalitetsmål (figur 2)) med preciseringar samt ett tjugotal 
aktuella etappmål. Generationsmålet visar på inriktningen på 
den svenska miljöpolitiken och är vägledande för miljöarbetet på 
alla nivåer i samhället. Miljökvalitetsmålen beskriver tillståndet i 
den svenska miljön och vad miljöarbetet ska leda till. Det finns 16 
miljökvalitetsmål. De miljökvalitetsmål som direkt berör Lomma 
kommuns Energi- och klimatplan är Begränsad klimatpåverkan 
och God bebyggd miljö, se avsnitten nedan för en sammanfattning 
av målen. 

BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN
Målet innebär att halten av växthusgaser i atmosfären ska 
stabiliseras på en nivå där människans påverkan på klimatsystemet 
inte blir farligt. Målet ska även uppnås i en takt så att den biologiska 
mångfalden bevaras, livsmedelproduktionen säkras och att andra 
mål för hållbar utveckling inte äventyras. 

För att klara målet har Riksdagen beslutat om att Sverige senast år 
2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser, något som är 
en stor utmaning för hela samhället. De största utsläppskällorna 
av växthusgaser i atmosfären är från transporter, konsumtion och 
industrin. 

GOD BEBYGGD MILJÖ 
Miljömålet God bebyggd miljö innehåller många olika fokusområden 
för att kunna uppnå en god bebyggelseutveckling. De fokusområden 
inom miljömålet som kan kopplas till Lomma kommuns Energi- och 
klimatplan är infrastruktur, kollektivtrafik, hushållning med energi- 
och naturresurser, hållbar avfallshantering.

Det finns även andra miljömål som indirekt påverkas av Lomma 
kommuns Energi- och klimatplan som till exempel Frisk luft, Giftfri 
miljö, Myllrande våtmarker, Levande skogar och ett rikt växt och 

djurliv. Dessa miljömåls koppling är till främst till minskning av 
avfall och utsläpp samt kolinbindning i naturmark.  

Klimatlag (2017:720)
Sveriges riksdag beslutade 2017 om ett klimatpolitiskt ramverk, 
med syftet att skapa en samlad och långsiktig klimatpolitik. 
Ramverket består av nya nationella klimatmål, en klimatlag som 
reglerar regeringens styrning, en uppföljning och rapportering av 
klimatarbetet samt framtagandet av ett oberoende klimatpolitiskt 
råd. Ett långsiktigt mål som riksdagen har beslutat om är att Sverige 
senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 
atmosfären. För att nå detta mål har flera etappmål beslutats för 
minskade växthusgasutsläpp samt ett särskilt sektorsmål för inrikes 
transporter (Regeringen, 2019). Målen inom det klimatpolitiska 
ramverket berör de utsläpp som sker inom Sveriges gränser. 

Panorama 
Det klimatpolitiska rådet har tagit fram verktyget Panorama. 
Panorama är ett samarbetsverktyg som visualiserar 
klimatomställningen i Sverige. Verktyget ger möjlighet till att få en 
överblick över nuläget och vad som behöver göras för att nå de 
svenska klimatmålen. Myndigheterna som står bakom verktyget är 
Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten. 
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Figur 2: Utav de Miljökvalitesmålen så innefattar energi- och klimatplanen främst arbete med mål nummer 1 och 15, 
men planen har även en indirekt koppling till 2, 4, 11, 12 och 16.. 
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Regional nivå

Den regionala Klimat- och energistrategin för Skåne har tagits fram av Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne. 
Strategin ska ge vägledning för det fortsatta klimat- och energiarbetet i länet, och innehåller regionala målsättningar och prioriterade 
åtgärdsområden för arbetet fram till år 2030. Nedan presenteras de klimatmål som finns i den regionala Klimat- och energiplanen 
(Länsstyrelsen i Skåne Län, 2018). 

Klimatmål för Skåne till år 2030 är att: 

• Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska vara minst 80 procent lägre än år 1990.

• Utsläppen av växthusgaser från konsumtion i Skåne ska vara högst 5 ton koldioxidekvivalenter per person och år.

• Energianvändningen i Skåne ska vara minst 20 procent lägre än år 2005 och utgöras av minst 80 procent förnybar energi.

• Andelen resor som görs med cykel eller gång ska vara minst 30 procent och andelen resor som görs med kollektivtrafik ska vara
minst 28 procent av det totala antalet resor i Skåne.

• Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska vara minst 70 procent lägre än år 2010.
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Lokal nivå

Miljöpolicy 
I Lomma kommun finns ett antaget policydokument som rör miljöfrågor. De är skrivna för hela kommunens verksamhet.

Lomma kommun ska arbeta för en ekologiskt hållbar utveckling genom att: 

• ta miljö- och naturvårdshänsyn i våra beslut,

• arbeta aktivt för att minska användningen av naturresurser samt att förebygga utsläpp av föroreningar,

• minska energianvändningen och öka andelen förnyelsebar energi,

• medverka till att både bevara och öka den biologiska mångfalden i kommunen,

• följa tillämplig miljölagstiftning samt uppfylla lokala, regionala och nationella miljömål,

• verka för miljöanpassat byggande,

• engagera och utbilda samtliga medarbetare och förtroendevalda så att vårt arbete inom miljöområdet ständigt förbättras och
utvecklas,

• samverka och föra en öppen dialog med medborgare, företag och organisationer för att förbättra miljön,

• sprida kunskap, skapa insikt och förmedla framtidstro om miljöfrågor och hållbar utveckling till kommuninnevånarna, inte minst
till barn och ungdomar,

• att välja bort material, varor eller tjänster när kunskap finns om att dessa får stora negativa miljömässiga eller ekologiska
konsekvenser i Sverige eller i andra länder,

• i all planering, exploatering och förvaltning av markresurser ska långsiktigt bevarande av ekosystemens struktur och funktion för
att upprätthålla ekosystemtjänster vara ett prioriterat mål samt

• i upphandlings- och inköpsprocessen öka miljöanpassningen samt ta hänsyn till varor och tjänsters totala miljöpåverkan med
hjälp av livscykelanalyser.

• att finansiella investeringar i miljö- och klimatskadliga verksamheter ska undvikas
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Upphandlingspolicy 
Lomma kommun har tagit fram en upphandlingspolicy för att ange 
mål för inköp och upphandling, miljökrav och sociala/etiska krav 
samt de regler som gäller för kommunens upphandlingsverksamhet. 
Gällande miljökrav ska i första hand nationella modeller för 
hållbarhetskrav/miljökrav användas. Upphandlingsmyndighetens 
hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling, inom respektive 
produktområde, ska följas. Miljöhänsyn ska tas vid alla inköp av 
både varor och tjänster. Särskilt fokus på miljöhänsyn ska tas vid 
inköp av livsmedel, drivmedel, el, kemiska produkter, byggvaror, 
IT, fordon och transporter. Särskilt fokus ska också läggas på att 
minska utsläpp av mikroplaster från material och anläggningar.

Resepolicy
Resepolicyn utgör en del av Lomma kommuns arbete för en 
långsiktigt ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling. 
Anvisningarna i resepolicyn syftar till att möten och resor ska ske 
på lämpligaste sätt för att: främja en säker arbetsmiljö, minska 
miljöbelastningen, förstärka kommunens organisation som en 
samhällsförebild och för att eftersträva kostnadseffektivitet.

PRIORITERADE TRANSPORTSÄTT FÖR RESA I 

TJÄNST 
Resor ska genomföras med nedanstående transportsätt i 
fallande prioritetsordning, i enlighet med beskrivningen för varje 
transportsätt.

1. Cykel eller gång

Kortare resor än 3 kilometer ska genomföras genom cykling 
eller gång när det är praktiskt möjligt. Även vid längre resor 
uppmuntras användande av cykel så länge det råder balans med 
kostnadseffektiviteten. Arbetsgivaren ska tillhandahålla cyklar, 
regnkläder och hjälmar för tjänsteresor. Vid cykling bör cykelhjälm 
användas.

2. Buss eller tåg

Längre resor än 3 kilometer ska (om de ej genomförs med cykel) 
genomföras med buss eller tåg när det är praktiskt möjligt. 
Kommunen ska tillhandahålla reskort till Skånetrafiken.

3. Bil

Bilresor får enbart ske om den fördelaktiga hållbarhetshetsaspekten 
med ovanstående transportsätt ej kan anses motiverad med tanke 
på säkerhet och/eller kostnadseffektivitet, eller om ovanstående 
transportsätt ej är praktiskt möjliga. I första hand ska bilar från 
kommunens bilpool användas. Bilarna ska köras sparsamt med så 
kallad ”ecodriving”. Bilar som går på förnyelsebara bränslen ska 
köras på dessa bränslen i första hand. Resor med privat bil eller taxi 
ska användas i så liten utsträckning som möjligt och ska vid varje 
tillfälle godkännas av närmaste chef eller ordförande. Samåkning 
ska om möjligt användas för allabilresor.

4. Flygresor

Flygresor ska undvikas och enbart genomföras om destinationen gör 
att ovanståendetransportsätt ej är praktiskt eller kostnadsmässigt 
motiverade. Flygresor ska vid varje tillfälle godkännas av närmaste 
chef eller ordförande. Alla flygresor ska klimatkompenseras, det 
görs automatiskt av resebyrån i samband med beställningen.

Lokala miljömål 
För att på lokal nivå medverka till att uppnå de regionala och 
nationella målen har Lomma kommun tagit fram och antagit lokala 
miljömål, åtgärder och indikatorer i ett miljömålsprogram (Lomma 
kommun, 2014). Detta har skett med de regionala och nationella 
miljömålen som grund, men anpassats utifrån Lomma kommuns 
lokala förhållanden. Handlingen är beslutad i kommunfullmäktige 
den 20 mars 2014 och ses som ett levande dokument. Handlingen 
innefattar specifika ställningstaganden för dokumentet, men det 
uppdateras även med ställningstaganden från andra handlingar 
som styr kommunens miljömålsarbete. Ett nytt miljömålsprogram 
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är under utveckling parallellt med framtagande av översiktsplanen. 
Aktuellt miljömålsdokument är för perioden 2014 till 2020, arbetet 
med efterföljande miljömålsdokument är pågående. 

Cykelplan
Lomma kommun har även tagit fram en cykelplan (Lomma 
kommun, 2016) för kommunen. Planen tar ett helhetsgrepp på den 
kommunala cykelplaneringen. Det finns förslag på åtgärder för att 
öka cykling, genom att bland annat skapa en ökad framkomlighet 
och attraktivitet. Planen tar också upp mobility management, 
vilket är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka 
bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och 
beteenden. 

Avfallsplan 
Lomma kommun har en avfallsplan som gäller mellan åren 2016–
2020. Avfallsplanen i renhållningsordningen innehåller mål och 
åtgärder som är framtagna tillsammans med Sysav som ansvarar för 
avfallshantering i södra Skåne och där Lomma kommun är delägare. 
I dagsläget arbetar Lomma kommun tillsammans med Sysav och 
grannkommuner för att ta fram en gemensam kretsloppsplan som 
inkluderar avfallsplan. Samordnande för arbetet har varit Sysav. 

Syftet med den nya kretsloppsplanen är ”att skapa en hållbar 
resursanvändning där avfall förebyggs, material och produkter 
stannar i kretsloppet och avfall som ändå uppstår ses som en 
resurs. Syftet med planen är även att skapa ett brett engagemang 
för avfallsfrågor och att inspirera till handlingar som bidrar till att 
nå kretsloppsplanens mål. Alla i kommunen ska förhålla sig till 
kretsloppsplanen och att den är gemensam för flera kommuner är 
en styrka som bidrar till att nå en hållbar utveckling”. 

Remissförslaget innefattar nedanstående mål som alla delvis berör 
Energi- och klimatplanen.

• Inflödet av material och produkter till kretsloppet har
minskat år 2030.

• Resursanvändningen har effektiviserats år 2030.

• Spillet från kretsloppet har minskat år 2030.
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ÖP ställningstaganden 2010 
Översiktsplan för Lomma kommun 2010 (Lomma kommun, 2010b) innefattar nedanstående ställningstaganden som berör Energi- och 
klimatplanen.

•	 Naturresursbalansering ska tillämpas vid planarbete i kommunen så långt det är rimligt.

•	 Alnarpsströmmen ska bibehållas som resurs för framtiden.

•	 Vid nyetableringar av bostadsområden ska bästa möjliga miljövänliga teknik väljas i alla avseenden.

•	 Persontågstrafik på Lommabanan ska införas.

•	 Förflyttningar på gång- och cykelvägar genom och inom kommunen ska vara säkra och ändamålsenliga.

•	 Kommunen ska arbeta för ett yttre godsspår.

•	 En utbyggnad av E6 bör ske först efter noggranna överväganden med hänsyn till klimatpåverkan, ingrepp i landskapet, buller 
samt andra satsningar på kollektivtrafik.

•	 Mark för återvinningscentral bör reserveras inom kommunen.

•	 Kommunen ska medverka till att biogastankställe kan anläggas på lämplig plats.  

•	 Kommunen undersöka möjligheterna till ytterligare utbyggnad av energiuttag ur Alnarpsströmmen. 

•	 Kommunen bedömer det som olämpligt med storskalig vindkraft på de områden som har studerats i kommunen och tar därför 
ställning mot sådana etableringar inom kommunens geografiska område.

Utöver dessa ställningstagande finns det också övriga ställningstagande som indirekt berör Energi- och klimatplanen. Dessa innefattar 
främst ställningstagande om byggnation centrumnära, god kommunikation samt skydd, bevarande och utökande av grönstrukturer (som 
i de flesta fall även fungerar som kolsänkor).
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ÖP ställningstaganden 2020 
Samrådsförslaget till Översiktsplan för Lomma kommun 2020 (Lomma kommun, 2020) innefattar nedanstående ställningstaganden som 
berör Energi- och klimatplanen.

• Kommunen ska arbeta med parkering och mobilitetslösningar utifrån ett modernt angreppssätt för att hitta rätt tillgänglighetsnivå
utan att bilarna dikterar villkoren.

• Gång- och cykeltrafik bör prioriteras inom tätorterna.

• Kommunen ska verka för att samarbetet mellan näringsliv, akademi och det offentliga fördjupas för att bidra till att öka antalet
gröna innovationer

• Kommunen ska verka för att etableras som ett nationellt centrum för hållbarhet och grön tillväxt.

• Vindkraft till havs får ej förekomma.

• Kommunen ska fortsatt verka för att Alnarpsströmmen finns kvar som resurs för framtiden.

• Kommunen ska fortsatt verka för utveckling av vandrings-, löpar-, -cykel,- rid och vattenleder genom kommunen med utökad
tillgänglighet och standard.

• Tågstationer ska etableras i Flädie och Alnarp. Halvtimmestrafik ska införas på Lommabanan.

• Ett prioriterat och strategiskt huvudcykelnät ska byggas i kommunen.

• Kommunen ska verka för att anlägga en eller flera större energianläggningar med förnybar energiproduktion inom kommunen.

• Etablering av storskaliga vindkraftverk ska alltid föregås av planprövning. Kommunen tar ställning mot etablering av storskalig
vindkraft inom de områden som har angivits som olämpliga i vindkraftsutredningen.

• Kommunen ska verka för att de tre stora kraftledningarna markförläggs och att en omläggning sker i den norra kommundelen så
att Borgeby ej längre behöver beröras av ledningarna.

• Infrastrukturen för miljövänlig tankning ska utvecklas för att öka möjligheten att ha miljöbilar inom kommunen som geografisk
enhet.

Utöver dessa ställningstagande finns det också övriga ställningstagande som indirekt berör Energi- och klimatplanen. Dessa innefattar 
främst ställningstagande om byggnation centrumnära, god kommunikation samt skydd, bevarande och utökande av grönstrukturer (som 
i de flesta fall även fungerar som kolsänkor).
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Naturmiljöprogram 2018-2025
Antaget 2018-04-19 är en sektorsplan och utgör underlag för den 
fysiska planeringen i Lomma kommun (Lomma kommun, 2018). 
Den ska i likhet med andra sektorsplaner utgöra underlag till bland 
annat översikts- och detaljplaner, där avvägningar görs mot andra 
intressen.

I naturmiljöprogrammet återfinns såväl politiska ställningstaganden 
gällande framtidsutvecklingen av natur- och grönområden samt 
övriga grönstrukturer i Lomma kommun som kunskapsunderlaget 
med utförliga beskrivningar om utveckling, förutsättningar och 
status gällande biologisk mångfald och ekosystemtjänster i Lomma 
kommun.

Energi- och klimatplan 2015-2020 
Lomma kommun har en aktuell Energi- och klimatplan mellan åren 
2015 och 2020. Kommunfullmäktige antog den 10 september 
energi- och klimatplanen som styr kommunens arbete med 
energiförsörjning och minskad klimatpåverkan.  

Författningssamling 
• Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016

• Åtgärdsplan för naturreservatsbildning

Samverkan 
Lomma kommun samverkar i flera forum kopplat till energi och 
klimat. Sådana nätverk är klimatkommunerna och klimatsamverkan 
Skåne. 

Klimatkommunerna är en förening för kommuner, landsting 
och regioner som arbetar aktivt med lokalt klimatarbete. 
Klimatkommunernas övergripande syfte är att minska utsläppen av 
växthusgaser i Sverige genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete 
och spridning av goda exempel. Lomma kommun har varit en 
medlem sedan 2016.

Klimatsamverkan Skåne är en gemensam offentlig plattform för 
klimatarbetet i Skåne, som grundas av Länsstyrelsen Skåne, Region 
Skåne och kommunförbundet Skåne. Syftet med Klimatsamverkan 
är att skapa samsyn och att arbeta gemensamt med klimatfrågor i 
Skåne. Lomma kommun har varit med sedan 2015.  
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Arbetssätt och 
organisation
Uppdrag
Inom ramen för föregående Energi- och klimatplan (Lomma 
kommun, 2015) beslutade kommunfullmäktige i Lomma kommun 
att planens genomförande ska följas upp samt att en ny Energi- 
och klimatplan ska beslutas under 2020. Som resultat av detta 
fastställdes en projektbeställning i början av sommaren 2019, den 
avser framställning och beslutsprocess av en Energi- och klimatplan 
för Lomma kommun som ska gälla från och med 2021 till och med 
2025 (eller annan sluttid som bestäms under projektprocessen).   

I enlighet med projektbeställningen innefattar Energi- och 
klimatplanen: (1) kommunens tillförsel, distribution och 
användning av energiförsörjning i enlighet med lagen om 
kommunal energiplanering samt (2) kommunens arbete med att 
minska klimatpåverkan i enlighet med internationella, nationella 
och regionala ställningstaganden. För att kunna optimera 
måluppfyllnaden med relevanta och effektiva åtgärder innefattar 
planen även (3) en utvärdering av nuvarande energi- och klimatplan 
samt en (4) nulägesanalys.

Planen är utformad i enlighet med kommunens övriga planer och 
program som innefattas i Miljömål för Lomma kommun och den 
ska bli väl integrerad i kommunens verksamhet.

Process
De parter som varit involverade utvecklingen av Energi- och 
klimatplanen innefattar främst en politisk styrgrupp, en 
tjänstemannastyrgrupp samt en arbetsgrupp (aktörer inom dessa 
grupper finns listade på försättsbladet till energi och klimatplanen).

Kopplingar till andra projekt
Planen utgör ett övergripande styrdokument vilket innebär att 
den har direkt koppling till flera projektområden inom kommunen, 
bland annat Agenda 2030 samt miljömålens genomförande, 
planering, exploatering, transporter, entreprenad och utbildning. 
Planen innefattar även en uppföljning på föregående Energi- och 
klimatplan för Lomma kommun (bilaga 5).

Aktualitet och uppföljning
Denna plan ska täcka perioden 2021 till och med 2025. En 
preliminär politiskt uppföljning av planen bör genomföras 2024, 
för att ligga till grund för en ny/reviderad energi- och klimatplan 
som beslutas under 2025. Slutuppföljning genomförs i slutet av 
2025. Inrapportering av hur åtgärderna framskrider ska ske enligt 
de intervall som står angivna i denna plan. Mål- och åtgärder ska 
integreras i kommunens system för planering och uppföljning samt 
göra avtryck i den årliga verksamhetsplaneringen, i budgetarbetet 
och vid årsredovisningen. Resultatet av energi- och klimatarbetet 
inom förvaltningarna/verksamheterna, som oftast redovisas i form 
av indikatorer, ska årligen sammanfattas i en miljöredovisning.

Bilaga 2. Förslag - Bilagor till Energi- och klimatplan för Lomma kommun 2021-2025



B
il

a
g

a
 4

 -
 M

e
to

d
ikEnergi- och kl imatplan för Lomma kommun - Bi laga 4 Metodik

3

Förslag t i l l antagande, KS/KF 2018:211 .370

Strategi och analys
Innehåll och begränsningar
Planen behandlar (1) kommunens tillförsel, distribution och 
användning av energiförsörjning i enlighet med lagen om 
kommunal energiplanering samt (2) kommunens arbete med att 
minska klimatpåverkan i enlighet med internationella, nationella, 
regionala och lokala ställningstaganden. I bilaga 3 beskrivs 
underliggande styrmedel på olika nivåer, bland annat Agenda 2030 
och miljökvalitetsmålen. Det är svårt att dra en tydlig gräns kring 
vad som måste ingå i en energiplan och inte, därför har ingen 
distinktion kring vad kommunen måste göra enligt lag och vad som 
görs därutöver gjorts i arbetet.

Lomma kommuns Energi- och klimatplan är utformad för att 
användas som ett strategiskt verktyg i arbetet med att säkerställa 
energiförsörjningen till kommunens medborgare samt att bidra 
till att effektivare energianvändning och ställa om till ett samhälle 
baserat på förnybara energikällor. Politiska ställningstaganden 
i planen styr kommunens arbete både gällande kommunen 
som geografisk enhet samt för kommunen som organisation. 
Ställningstagandena som styr kommunens arbete är främst angivna 
som mål och åtgärder (se nedan). 

Klimatförändringarna har och kommer resultera i flera negativa 
konsekvenser för Lomma kommun, åtgärder för att minimera 
skadan från dessa (så kallad klimatanpassning) hanteras i 
övriga kommunala styrmedel (bland annat Översiktsplan, 
Kustzonsprogram, Naturmiljöprogram, Marint naturmiljöprogram) 
och innefattas därmed inte i denna plan.

Energi- och klimatplanen har utvecklats i enlighet med en 
projektmodell som utvecklats för Lomma kommun.

Formuleringen av mål och åtgärder
Målen är formulerade utifrån (1) underliggande styrmedel på olika 
nivåer och lagkrav (bilaga 3), (2) geografiska och demografiska 
förutsättningar, (3) pågående och planerad samhällsutveckling 
samt (4) politisk vilja. För att optimera och effektivisera planens 
måluppfyllnad är åtgärderna delvis baserade på en nulägesanalys 
(bilaga 2) samt en utvärdering av föregående energi- och 
klimatplan (bilaga 5). I bilaga 2 (nulägesanalys) beskrivs även 
metodik för statistisk sammanställning av energiförsörjning och 
klimatpåverkan. Även om målen i den mån det är möjligt har 
utformats SMART (Specifikt, Mätbart, Accepterat och Realistiskt) 
så ska de delvis ses som visionära. Kunskapen om klimatpåverkan 
är komplicerad och under ständig utveckling. Bland annat saknas 
uppgifter på konsumtionsbaserade utsläpp på lokal och regional 
nivå, trots att detta är den största utsläppskällan. Detta kan 
innebära att mål som inte kan mätas bedöms vara uppfyllda om 
vissa åtgärder har genomförts. 

Huvudansvariga och i vissa fall delansvariga nämnder har kopplats till 
varje åtgärd. Ansvariga nämnder har angivit genomförandeperiod 
samt uppskattad eventuell tillkommande kostnad för respektive 
åtgärd. De har även i samarbete med arbetsgruppen sammanställt 
en åtgärdsbeskrivning samt förslag på vad åtgärden kan innebära 
(se bilaga 1). 
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Intressentanalys och kommunikation
Nedanstående tabell med berörda parter och föreslagen kommunikationsväg är utvecklad av tjänstemannastyrgruppen samt 
arbetsgruppen för energi- och klimatplanen.

INTRESSENT TYP AV INTRESSENT KOMMUNIKATIONSVÄG TIDPUNKT

Projektbeställare Kärnintressent Tjänstemanna-styrgrupp Återkommande, enligt tidsplan

KSAU Kärnintressent Politisk styrgrupp, beslut remiss och förslag 
antagande

Återkommande, enligt tidsplan

Politiska nämnder Primärintressent och 
sekundärintressent

Internremiss Sensommar 2020

Kommunstyrelsen Primärintressent Förslag antagande Höst 2020

Kommunfullmäktige Primärintressent Beslut antagande Höst 2020

Tjänstemannastyrgrupp Kärnintressent Styrgrupp Återkommande, enligt tidsplan

Projektledare Kärnintressent Styrgrupp, arbetsgrupp Återkommande, enligt tidsplan

Förvaltningar SHB, UKF Kärnintressent Tjänstemanna-styrgrupp och representanter 
som sakkunniga. Förberedande samråd.

Återkommande enligt tidsplan samt 
förberedande samråd vårvintern 2020

Förvaltningar SOC, KLK Primärintressent Referensgrupp, förberedande samråd. Förberedande samråd vårvintern 2020

L ä n s s t y r e l s e n , 
K o m m u n f ö r b u n d e t / 
Energikontoret Skåne, 
Biogas syd, Solar region 
Skåne, Skånetrafiken

Sekundärintressent Externremiss Sensommar 2020

Kraftringen, EON, SYSAV, 
SLU, Akademiska hus

Primärintressent Involverade som sakkunniga samt externremiss Sensommar 2020

Klimatkommunerna Sekundärintressent Sakkunniga Vid behov

Svenska kraftnät Sekundärintressent Externremiss Sensommar 2020

LSAB Sekundärintressent Externremiss Sensommar 2020

Grannkommuner Sekundärintressent Externremiss Sensommar 2020

Naturskyddsföreningen 
Lomma-Bjärred

Sekundärintressent Externremiss Sensommar 2020

Allmänheten Sekundärintressent Hemsida, bibliotek Ev. Sensommar 2020 och ev. infokampanj 
efter antagande.
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Bedömning av genomförandegrad
I nedanstående tabell listas de åtgärder som antagit politiskt inom föregående energi- och klimatplan (2015-2020).Utav totalt 24 åtgärder 
bedöms 15 vara genomförda, 7 vara delvis genomförda och resterande 2 ej vara påbörjade. Se även beskrivning i denna energi- och 
klimatplans (2021-2025) nulägesanalys (bilaga 2. 

Större åtgärder inom föregående plan
Sedan 2016 använder Lomma kommun som organisation enbart ursprungsmärkt fossilbränslefri el och sedan april 2018 är även fjärrvärmen 
helt fossilbränslefri. Kommunen bygger enbart i enlighet med krav i miljöcertifieringssystem och solcellsanläggningar finns på flera skolor 
och förskolor. Upphandlingspolicyn som antogs 2016 ställer krav på miljöhänsyn vid inköp av både varor och tjänster, och i resepolicyn 
från 2018 anges att säkerhet och miljöaspekter värderas högre än kostnadseffektivitet. Korta resor ska genomföras med gång eller cykel 
medan flygresor ska undvikas helt och alltid klimatkompenseras. Transportgenererade utsläpp är fortfarande en stor utmaning både för 
kommunen som geografisk enhet och som organisation. Enbart en liten del av kommunorganisationens. fordonsflotta är fossilbränslefri 
och det saknas övergripande riktlinjer samt fordonssamordning. Inom kommunens gränser råder en brist på tankställen för miljöbilar 
vilket är nödvändigt för att stimulera en omvandling till miljöbilar för både allmänhet och företag. I skolbespisningen serveras alltid 
vegetariskt alternativ och i samband med Earth Hour har skolelever återkommande fått analysera matens klimatpåverkan. Uppföljning 
av föregående plan finns i bilaga 5.

Åtgärdsnummer Åtgärd Genomförandegrad
Åtgärd E.1 Fossilfri uppvärmning Genomförd
Åtgärd E.2 Förnybar uppvärmning Genomförd

Åtgärd E.3
Minska fastighetsbeståndets påverkan genom investeringar i energieffektiviseringar, 
beteendepåverkan, samt för att fasa ut naturgasen i fastighetsbeståndet Genomförd

Åtgärd E.4
Krav på att nya byggnader ska vara energisnåla passivhus/plushus samt att de ska ha 
möjligheter för mikroproduktion av el/energi. Genomförd

Åtgärd E.5 Finjustera gatubelysningen samt göra upp en belysningsplan. Genomförd
Åtgärd E.6 Arbeta med att ta fram en handlingsplan för energibesparingar inom IT. Delvis
Åtgärd E.7 Använda en resepolicy för att minska effekterna av kommunens resor. Genomförd

Åtgärd E.8 Upprätta tydliga riktlinjer för vilka bilar som ska köpas in och hur bilparken ska förvaltas. Ej påbörjad

Åtgärd E.9
Investera i infrastruktur för miljövänlig tankning för att öka möjligheten att ha miljöbilar 
inom kommunen som geografisk enhet. Delvis
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Åtgärdsnummer Åtgärd Genomförandegrad

Åtgärd E.10

Ta fram en upphandlingspolicy som tydligt anger hur energi- och andra miljökrav ska 
ställas i kommunens verksamheter, inklusive kommunens entreprenader. I planen ska 
tydligt anges hur kraven ska följas upp. Genomförd

Åtgärd E.11 Utbilda och informera upphandlande personal om hållbara upphandlingar. Delvis

Åtgärd E.12
Minska utsläpp relaterade till matkonsumtion genom att öka andelen vegetarisk mat som 
serveras i Kommunen. Genomförd

Åtgärd E.13
Utöka kommunens dialog med kraftbolagen om risker och sårbarheter i el- och 
värmesystem. Genomförd

Åtgärd E.14 Kommande Styrel-projekt ska genomföras. Genomförd

Åtgärd E.15

Åtgärderna i kommunens risk- och sårbarhetsanalys ska genomföras enligt i den fastställd 
plan. Tillse att kommande risk- och sårbarhetsanalyser tar anpassning till ett förändrat 
klimat i hänsyn. Delvis

Åtgärd E.16
Inom kommunen ska finnas medel riktade till lärares fortbildning inom miljö och 
klimatarbete. Delvis

Åtgärd E.17 Solpotentialskarta för Lomma kommun. Genomförd

Åtgärd E.18 Miljörabatter på byggavgifter
Ej påbörjad 
(laghinder)

Åtgärd E.19 Kommunikationsarbete, genomförande av kampanjer och utbildning för anställda Genomförd
Åtgärd E.20 Energirådgivning ska fi nnas för kommunens medborgare. Genomförd
Åtgärd E.21 Utökad energitillsyn. Genomförd
Åtgärd E.22 Medlemskap klimatkommunerna. Genomförd
Åtgärd E.23 Energi och klimat i fysisk planering. Delvis
Åtgärd E.24 Miljö och energi i Lommas näringsliv. Delvis
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Behov av strategisk miljöbedömning

konsekvenser. För vissa av åtgärderna (angivna i tabell 1) kan 
ett senare planskede innebära konflikt mellan olika miljömål, 
för dessa hänskjuts bedömning av betydande miljöpåverkan, 
miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsprövning till 
nästkommande planeringsfas. Planen anses inte innebära någon 
påverkan eller begränsningar på kommande tillståndsprocesser, 
vidare innebär inte planens ställningstagande (i form av åtgärder) 
förändring som skapar betydandande miljöpåverkan. Dessa 
identifierade omständigheter påvisar att planen inte har betydande 
miljöpåverkan. 

Genomförandet av åtgärderna i energi- och klimatplanen innebär 
ej påverkan på angränsande kommuner eller länsstyrelsens 
verksamhet som är av sådan art att miljöbedömningen kräver 
samråd. Energi- och klimatplanen skickas dock inklusive 
miljöbedömningen på remiss till dessa parter. 

VAD SÄGER LAGEN?
Nedanstående texter är en tolkning och förkortning av lagtext 
angiven i textboxen ”Relevanta lagar”. 

I enlighet med Miljöbalken (MB) 6 kap. ska en strategisk 
miljöbedömning genomföras om planen kan antas ha betydande 
miljöpåverkan eller om regeringen meddelat att typen av planen 
ska antas medföra betydande miljöpåverkan. 

I Miljöbedömningsförordningen anges vad som krävs för att planen 
ska antas ha en betydande miljöpåverkan. Det anges specifikt att 
energiplaner antas ha betydande miljöpåverkan om den anger 
förutsättningar för att bedriva vissa verksamheter angivna i 
specifika delar av bilaga till förordningen eller i miljöbalken.

Det anges i Miljöbalken att kommunen vid upprättande av plan 
som krävs enligt lag ska undersöka om den kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan. Undersökningen ska innefatta 
identifiering av omständigheter som talar för eller emot planen 
samt att kommunen ska samråda med eventuella berörda parter.    

UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
Av samtliga åtgärder är det enbart nedanstående (se tabell 1) som 
kan resultera i betydande miljöpåverkan i enlighet med kriterier 
i MB och Miljöbedömningsförordning, detta är dock först i ett 
senare planeringsskede. För samtliga av dessa åtgärder utgör inte 
energiplanen slutligt planeringsunderlag för genomförandet. 
Åtgärderna anger enbart att kommunen ska verka för, undersöka 
och/eller skapa rutiner till senare projekteringsfas. I Fördjupning av 
åtgärder (bilaga 1 till Energi- och klimatplanen för Lomma kommun) 
anges för samtliga av åtgärderna i tabell 1 att eventuell bedömning 
av betydande miljöpåverkan, miljökonsekvensbeskrivning och 
tillståndsprövning hänskjuts till senare planeringsfas. 

MILJÖBEDÖMNING
Åtgärderna i energi- och klimatplanen skapar förutsättningar för 
utökade miljö- och hållbarhetsvinster, utan betydande negativa 

Lomma kommun anser att det inte 

krävs en strategisk miljöbedömning 

och miljökonsekvensbeskrinvning då 

genomförandet av energiplanen inte antas 

medföra en betydande miljöpåverkan. 

Övriga konsekvenser
Energi- och klimatplanen bedöms inte innebära negativa 
inskränkningar i barns rättigheter. Planen bedöms därmed 
vara av sådan art att en barnkonsekvensanalys i enlighet med 
barnkonventionen ej är nödvändig.  
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Tabell 1. Åtgärder i Energi- och klimatplanen som i ett senare planeringsskede kan resultera i betydande miljöpåverkan. För samtliga 
av dessa åtgärder anges i åtgärdsbeskrivningnen att bedömning av betydande miljöpåverkan, miljökonsekvensbeskrivning och till-
ståndsprövning hänskjuts till nästkommande planeringsfas.

Åtgärdsnummer Åtgärd
Åtgärd 1.1.5 En enkel modell ska utvecklas för att i tidigt skede av detaljplaneplanprocessen översiktligt bedöma energibehov och 

klimatpåverkan.

Åtgärd 2.1.1 Lomma kommun ska medverka till att skapa en attraktiv kollektivtrafik och öka andelen kollektivtrafikpendlare.

Åtgärd 2.1.2 Befintlig Cykelplan och Strategi för ökad andel gång- och cykeltrafik ska implementeras och följas i aktuella projekt.

Åtgärd 2.1.3 Lomma kommun ska ha en uppdaterad P-norm med aktuella klimatsmarta lösningar.

Åtgärd 2.1.4 Lomma kommun ska utveckla en områdesspecifik P-norm med hållbarhetsfokus i framkant

Åtgärd 2.1.5 Lomma kommun ska minska biltrafiken på strategiska platser genom antingen trafikreglering eller avgiftsbeläggning. 

Åtgärd 2.1.6 Lomma kommun ska verka för att öka allmänhetens tillgång till stationer med förnybara bränslen för exempelvis miljöbilar, 
elmopeder och elcyklar.

Åtgärd 3.1.2 Kommunens avfallsplan ska leda till att återvinningen och återanvändningen ökar.

Åtgärd 3.1.3 Kommunen ska verka för minst en fysisk åtgärd för att främja cirkulär ekonomi.

Åtgärd 4.2.1 Andelen hushåll med fjärrvärme ska öka genom att förtätning och tätortsutbyggnad i första hand ska ske i områden med 
anslutningsmöjlighet till fjärrvärme.

Åtgärd 4.2.3 Kommunen ska verka för att anlägga minst en större anläggning för produktion av förnybar energi (exempelvis solcellspark).

Åtgärd 4.2.5 En ny vindkraftsutredning ska tas fram och en uppdaterad vindkraftspolicy ska antas politiskt.

Åtgärd 4.2.6 En områdesspecifik energiplan som har hållbarhetsfokus i framkant ska tas fram gällande utvecklingsområdet Bjärreds 
vångar, den ska innefatta innovativa hållbarhetslösningar som visualiseras i stadsbilden.

Åtgärd 4.2.7 Möjligheten att inom kommunen nyttja geotermisk energi ska utredas.

Åtgärd 4.3.2 Kommunens nya byggnader ska minst uppfylla krav enligt miljöbyggnad silver (eller motsvarande certifiering).

Åtgärd 4.4.2 Vid kommunens nybyggnationer ska solcellsanläggning installeras (på minst 12% av byggnadsarean anläggas, dock ska varje 
anläggning vara minst 10 kW), och kommunen ska verka för installation av solcellsanläggning på befintliga byggnader.  

Åtgärd 4.4.3 Vid kommunens nybyggnationer ska energilagring installeras vid behov. 

Åtgärd 6.1.2 Lomma kommun ska verka för att bevara och etablera nya våtmarker i landskapet.

Åtgärd 6.1.4 Lomma kommun ska utreda möjligheten till att producera och/eller använda biokol.
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Relevanta lagar
Lag (1977:439) om kommunal energiplanering
8 §   Om en plan som upprättas enligt denna lag kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning 

göras, beslut fattas, information lämnas samt övervakning och samordning ske enligt 6 kap. 9-19 och 46 §§ miljöbalken.

Frågan om huruvida planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska avgöras i ett särskilt beslut enligt 6 kap. 7 
och 8 §§ miljöbalken efter att kommunen har gjort en undersökning enligt 6 kap. 6 § miljöbalken och föreskrifter som har 
meddelats i anslutning till den bestämmelsen. En sådan undersökning behöver inte göras och ett sådant beslut behöver 
inte fattas om frågan om betydande miljöpåverkan är avgjord genom föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd 
av 6 kap. 4 § miljöbalken. Lag (2017:1031).

Miljöbalken (1998:808)
I Miljöbalken regleras behovet av strategisk miljöbedömning i 6 kap. enligt nedanstående

STRATEGISKA MILJÖBEDÖMNINGAR FÖR PLANER OCH PROGRAM
3 §   En myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs i lag eller annan författning 

ska göra en strategisk miljöbedömning, om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan…

4 §   Regeringen får meddela föreskrifter om att vissa slag av planer och program ska eller inte ska antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Lag (2017:955).

ATT UNDERSÖKA OM EN BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN KAN ANTAS
5 §   En myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs i lag eller annan författning ska 

undersöka om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, 
om

1. frågan om betydande miljöpåverkan inte är avgjord i föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 4 §, eller

2. planen, programmet eller ändringen inte omfattas av undantaget i 3 § andra stycket. Lag (2017:955).

6 §   Undersökningen ska innebära att myndigheten eller kommunen

1. identifierar omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan, och

2. samråder i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund
av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller programmet, om myndigheten eller kommunen inte
redan i identifieringen kommer fram till att en strategisk miljöbedömning ska göras.
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Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om sådana omständigheter som 
avses i första stycket 1. Lag (2017:955).

BESLUT I FRÅGAN OM MILJÖPÅVERKAN
7 §   Myndigheten eller kommunen ska efter undersökningen i ett särskilt beslut avgöra om genomförandet av planen, 

programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan.

Beslutet ska göras tillgängligt för allmänheten. Lag (2017:955).

8 §   Beslutet om huruvida genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan får inte överklagas särskilt. Lag (2017:955).

Miljöbedömningsförordning (2017:966) 
I miljöbedömningsförordningen anges nedanstående 

PLANER OCH PROGRAM SOM SKA ELLER INTE SKA ANTAS MEDFÖRA EN BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
2 §    En betydande miljöpåverkan ska antas enligt 6 kap. 3 § första stycket miljöbalken, om 

1. genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan komma att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver
tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken, eller

2. planen, programmet eller ändringen anger förutsättningar för att bedriva sådana verksamheter eller vidta sådana
åtgärder som anges i 6 § eller bilagan till denna förordning och är…en plan för tillförsel, distribution och användning av
energi enligt lagen (1977:439) om kommunal energiplanering…

20 § En specifik miljöbedömning ska göras i fråga om en verksamhet eller åtgärd som ska prövas

1. för ett tillstånd som avses i 7 kap. 28 a §, om det inte rör sig om brådskande åtgärder som är nödvändiga med hänsyn
till skyddet mot allvarliga olägenheter för människors hälsa, eller

2. för ett tillstånd som avses i 9 eller 11 kap. eller för en tillåtlighet som avses i 17 kap., om verksamheten eller åtgärden
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

En specifik miljöbedömning krävs inte för en sådan prövning som avses i 24 kap. 3, 5, 10, 13 eller 14 §.
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Samrådsredogörelse 

Energi- och klimatplan för Lomma kommun 2021-2025 

Inledning 
Remissförslaget av energi- och klimatplan skickades på intern- och externremiss 2020-06-17, 
internremissen varade till och med 2020-10-07 och externremissen till och med 2020-09-07. 
Förlängningar och undantag från dessa tider är angivna i sändlistan.  

Sändlista internremiss 
Bifaller utan 
kommentar 

Yttrande som 
föranleder 

kommentar  

Yttrande som 
föranleder 

kommentar 
och ändringar 

Barn- och utbildningsnämnden x 
Kultur- och fritidsnämnden x 
Miljö- och byggnadsnämnden x 
Socialnämnden (x) 
Tekniska nämnden x 

Under remisstiden har även utskick och/eller avstämning skett med följande tjänstepersoner och 
politiker inom kommunstyrelsen: Anders Åkesson, Helena Sääf, Jerry Ahlström, Katarina Pelin, Linnea 
Qvarnström, Lovisa Liljenberg, Marcus Nilsson, Marie Härstedt, Patrik Flensburg, Robert Wenglén och 
Ulrika Forsgren Högman. 
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Sändlista externremiss 

 

Svarat utan 
yttrande 

Bifaller utan 
kommentar 

Yttrande som 
föranleder 

kommentar  

Yttrande som 
föranleder 

kommentar 
och ändringar 

Akademiska hus  x   
Biogas syd    x 
Burlövs kommun    x 
Energikontoret Skåne    x 
Energimyndigheten x    
Eon     
Klimmatkommunerna     
Kraftringen   x  
Kävlinge kommun     
Lomma servicebostäder AB     
Lunds kommun    X 
Länsstyrelsen i Skåne län    X 
Malmö kommun    x 
Naturskyddsföreningen Lomma – 
Bjärred 

 
  x 

Region Skåne x    
Solar region Skåne     
Skånetrafiken     
SLU    x 
Staffanstorps kommun     
Svenska kraftnät    x 
Sysav    x 
Allmänheten    x 

 

Inkomna yttranden och svar  
Barn- och utbildningsnämnden 
Förvaltningen har ingenting att erinra mot förslaget till energi-och klimatplan för Lomma kommun 
2021-2025 jämte bilagor. 

Förvaltningen har medverkat i ovannämnda tjänstemannastyrgrupp. Detta innebär bland annat att 
de mål i energi- och klimatplanen där nämnden är ansvarig är framtagna i samverkan med 
sakkunniga inom förvaltningen. 

Förvaltningen pekar på att planen innehåller mål som omfattar alla nämnder eller barn- och 
utbildningsnämnden indirekt. Planen innehåller även mål som rör nämnden direkt. De mål som är 
generella eller indirekta avser kommunövergripande frågor. Förvaltningen redovisar nedan de mål 
som berör nämnden direkt jämte aktuell åtgärdsbeskrivning och bedömer att förvaltningens arbete 
för att nå aktuella mål ryms inom ordinarie verksamhet. 

2.3.3. - Transporter inom kommunen ska samordnas 
Målet bedöms rymmas inom ordinarie verksamhet. 

Kommentar: Ingen kommentar. 
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3.2.2. -Åtgärder ska leda till att plastprodukter som är tillverkade av fossila råvaror ska fasas ut 
Målet bedöms rymmas inom ordinarie verksamhet. Kostenheten noterar dock en målkonflikt mellan 
det aktuella energi- och klimatmålet och arbetsmiljön för kostverksamhetens medarbetare. 
Verksamheten konstaterar att bullernivåerna i matsalarna ökar, framförallt vid de större skolorna, 
när glasmaterial används istället för plastmaterial. Glasmaterial är också tyngre än plastmaterial, 
vilken inverkar på den ergonomiska arbetsmiljön för kostverksamhetens medarbetare. 

Kommentar: Åtgärdsbeskrivningen är ändrad för att ta hänsyn till arbetsmiljön: ”… Samtliga av 
kommunens grundskolor ska använda tallrikar och dricksglas som ej är tillverkade av plast (vilket 
även höjer kvaliteten) om det är möjligt med tanke på arbetsmiljön för kostverksamheten…”.  

3.2.5 - Kampanj ska leda till minskat matsvinn 
Detta mål ligger i linje med det mål barn- och utbildningsnämndens mål för kostverksamheten, där 
mätning bland annat sker av andelen svinn i för- och grundskolan. I detta arbete genomförs olika 
kampanjer där barn och elever får delta i mätning av matsvinn i den egna för- eller grundskolan. 
Målet bedöms rymmas inom ordinarie verksamhet. 

Kommentar: Ingen kommentar 

4.3.1 - Fastighetsbeståndets energianvändning ska minska genom energieffektivisering och 
beteendepåverkan 
När det gäller beteendepåverkan bedöms målet rymmas inom ordinarie verksamhet. I både 
förskolans och skolan undervisningens är miljöperspektivet en utgångspunkt. I läroplanen för 
förskolan (Lpfö 18) anges att utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och 
varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges 
möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar 
utveckling - såväl ekonomisk och social som miljömässig. I Grundskolans läroplan (Lgr 11) anges att 
genom ett miljöperspektiv får eleverna möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt 
kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. 
Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas 
för att skapa hållbar utveckling. Målet bedöms rymmas inom ordinarie verksamhet. 

Kommentar: Ingen kommentar 

Kultur- och fritidsnämnden 
Förvaltningen har medverkat i ovannämnda tjänstemannastyrgrupp. Detta innebär bland annat att 
de mål i energi- och klimatplanen där nämnden är ansvarig är framtagna i samverkan med 
sakkunniga inom förvaltningen. 

Förvaltningen pekar på att planen innehåller mål som är generella och omfattar alla nämnderna eller 
mål som avser någon enskilt nämnd specifikt. Ett av målen i planen omfattar kultur- och 
fritidsnämnden. Förvaltningen redovisar nedan det aktuella målet och bedömer om förvaltningens 
arbete för att nå aktuella mål ryms inom ordinarie verksamhet. 

6.1.3 - Lomma kommun ska utreda möjligheten till att producera och/eller använda biokol 
Yttrande: Som indikator för målet anges "Färdig utredning". Då utredningen bör innefatta 
möjligheten att producera biokol från restavfall och hur biokol kan används som jordförbättring på 
exempelvis fotbollsplaner understryker förvaltningen betydelsen att medverka med 
verksamhetsföreträdare i aktuell utredning. Målet bedöms rymmas inom ordinarie verksamhet. 

Yttrande: Förvaltningen har i övrigt ingenting att erinra mot förslaget till energi-och klimatplan för 
Lomma kommun 2021-2025 jämte bilagor.  
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Kommentar: Följande formulering har lagts till i åtgärdsbeskrivningen i bilaga 1 för åtgärd 6.1.3: ”Det 
är väsentligt att berörda verksamhetsföreträdare blir involverade i utredningen.”. 

Miljö och byggnadsnämnden 
Miljö- och byggavdelningen ställer sig bakom förslaget för Energi- och klimatplan för Lomma 
kommun 2021-2025 och har inget att erinra. 

Kommentar: Ingen kommentar 

Socialnämnden, preliminärt utlåtande från förslag till nämndens arbetsutskott  
Socialnämnden anser att föreliggande förslag anger en bra ambitionsnivå. 

Inte minst positivt är åtgärderna för kunskapsutveckling, information och samordning i 
kommunorganisationen. Med dessa åtgärder skapas förutsättningar för alla förtroendevaldas och 
medarbetares delaktighet i arbetet, och därmed för allas bidrag till en långsiktigt hållbar utveckling 
av miljö och klimat. 

Föreslagna åtgärder för en utveckling av gång- och cykelin¬frastruktur respektive kollektivtrafik, 
förväntas därtill bidra till god hälsa och välmående för kommuninvånarna. Gällande kollektivtrafiken 
avses då framförallt ökad livskvalité för äldre och personer med funktionsbegränsningar, genom 
möjligheterna att resa inom och utom kommunen och därmed aktivt delta i samhällslivet. 

Som nämnden framfört i andra sammanhang kommer en lättillgänglig kollektivtrafik också att vara 
avgörande för socialnämndens framtida personalförsörjning, framförallt inom nämndens 
personalintensiva dygnet runt-verksamheter. 

Åtgärd 2.2.4 - Samtliga av kommunens köpta och leasade bilar ska vara miljöbilar 
Samtliga socialförvaltningens bilar (ca 40) kommer att behöva bytas ut inför år 2024 

Åtgärd 3.2.4 - Klimatpåverkan från mat i skola och omsorg ska minska 
Vid genomförandet är det viktigt att beakta att kost och nutrition är av särskilt stor vikt för äldre 
omsorgstagare. 

Åtgärd 2.1.2 - Lomma kommun ska fortsatt utveckla en attraktiv och prioriterad gång- och cykelinfrastruktur 
och öka andelen aktiva resor 
Viktigt att beakta tillgängligheten för invånare med funktionsnedsättning, samt en 
trygghetsskapande god belysning. 

Åtgärd 3.2.5 - Kampanjer ska leda till minskat matsvinn från skola och omsorg 
Här bör socialnämnden utses till delansvarig. 

Åtgärd 4.1.2 - Kommunen ska investera i energieffektiv gatubelysning  
Viktigt med en trygghetsskapande god belysning på intilliggande promenadstråk, gång- och 
cykelbanor. 

Åtgärd 5.2.2 - Lomma kommun ska ha en aktuell prioritering av samhällsviktiga el-användare (Styrel) 
Av stor vikt att beakta framförallt socialnämndens dygnet runt-verksamheter. 

Åtgärd 5.2.3 - Samhällsviktiga funktioner ska säkras med reservaggregat 
Av stor vikt att beakta framförallt socialnämndens dygnet runt-verksamheter 

Socialnämnden har i övrigt inget att erinra mot förslaget. 

Kommentar: 
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I åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1) gällande åtgärd 3.2.4 har följande formulering lagts till: ”Vid 
genomförandet är det viktigt att beakta att kost och nutrition, och att det är av särskilt stor vikt för 
äldre omsorgstagare.”. 

I åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1) gällande åtgärd 2.1.2 har följande formulering lagts till: ” Det är 
viktigt att beakta tillgänglighet och trygghet för olika typer av användare.”. 

SN är tillagd som delansvarig för åtgärd 3.2.5. 

I åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1) gällande åtgärd 4.1.2 har följande formulering lagts till: ”Det är 
väsentligt att beakta trygghetsaspekter vid genomförande”. 

I åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1) gällande åtgärd 5.2.2 har socialnämndens dygnet runt-
verksamheter lagts till bland exemplen på samhällsviktiga funktioner.  

I åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1) gällande åtgärd 5.2.3 har följande formulering lagts till: 
”Samhällsviktiga funktioner kan exempelvis innefatta sjukhus, socialnämndens dygnet runt-
verksamheter, räddningstjänst och elektroniska kommunikationer, men också elanvändare som till 
exempel ansvarar för att vatten- och avloppssystem ska fungera.”. 

Tekniska nämnden 
Förslaget förefaller välarbetat, genomtänkt och pedagogiskt och följer samma logik som den nu 
gällande Energi- och klimatplanen. 

Åtgärd 2.3.3 - Transporter inom kommunen ska samordnas 
Här bör klargöras att åtgärden gäller både transporter som utförs med kommunens egna fordon och 
externt beställda transporter. 

Tekniska nämndens arbetsutskott har inga övriga synpunkter på förslaget. 

Kommentar: Formuleringen av åtgärd 2.3.3 har ändrats till: ” Kommunorganisationens transporter 
ska samordnas.”. I åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1) har följande formulering lagts till ”…Åtgärden 
syftar till att minska kommunorganisationens transportbaserade utsläpp, och den innefattar både 
kommunens egna och beställda transporter…”. 

Kommunstyrelsen 
Nedanstående är yttranden från tjänstemän och politiker under remissperioden. 

Politiker (Robert Wenglén och Jerry Ahlström) 
I enlighet med önskemål från KSAU (i samband med beslut 2020-06-10 om remiss) har mål och 
åtgärder stämts av med politiken under augusti månad. Miljöstrategiska enheten hade möte om 
detta med Robert Wenglén (2020-08-26) och Jerry Ahlström (2020-08-31). Det beslutades på dessa 
möten att ytterligare avstämningar med politiken ej är nödvändiga innan beslutsprocessen.  

Under avstämningar poängterades det framförallt att 1) arbetet med intern och extern 
beteendepåverkan behöver utvecklas, samt att 2) visionen bör skärpas/förenklas så att den är 
skapare än nationella och regionala målsättningar.   

Kommentar:  

Visionen har ändrats från ”Lomma kommun motverkar global uppvärmning genom att: 
energianvändning inom kommunen baseras på förnybara källor, energieffektivisering i framkant är 
utmärkande för Lomma kommun och utsläpp av växthusgaser balanseras av 
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kompensationsåtgärder” till: ”Lomma kommun ska utmärka sig som en klimatneutral kommun och 
motverka global uppvärmning”.   

I åtgärd 1.1.2 har skolor och föreningar lagts till i åtgärdsformuleringen: ”Lomma kommun ska 
årligen uppmuntra, och inspirera allmänheten, föreningar, skolor och näringslivet om minskad 
klimatpåverkan.”, och i indikatorn. I den åtgärdsbeskrivningen har följande formulering lagts till: 
”…Information till skolor kan exempelvis innefatta att Natur- och Miljöboken förmedlas till 
skolelever…”. 

Ny åtgärd 2.1.7: ”Hållbarhetsinriktade åtgärder inom mobility management ska sammanställas 
årligen”, har lagts som KS (SHB) ansvar. Den ska genomföras årligen och ingår i ordinarie 
verksamhetsbudget. Åtgärden förtydligas i den detaljerad åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1): ” Syftet 
med åtgärden är att kortfattat sammanfatta kommunens arbete med att styra över mot miljövänligt 
resande och/eller minskat resande. Sammanställningen ska innefatta genomförda åtgärder riktade 
till kommunorganisationen samt allmänheten, föreningar, skolor och näringslivet, föregående år. 
Samt planerade åtgärder kommande år och utvecklingsmöjligheter. Sammanställningen ska spridas 
till berörda parter för genomförandet av mobility managementåtgärder. Sammanställningen är 
kopplad till följande åtgärder i denna plan: 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 
2.1.6, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.3.1 och 2.3.2. Sammanställningen kan även vara kopplad till 
miljömålet God bebyggd miljö i miljömålsprogrammet”. 

I åtgärd 3.2.7 har implementering i inköpsprocessen lagts till i åtgärdsformuleringen: ”Kunskapen om 
de livscykelutsläpp som kommunens konsumtion genererar ska öka genom utveckling av analyser och 
modeller, dessa ska sedan implementeras i inköpsprocessen.”. 

 I åtgärd 4.2.6 har innovativa hållbarhetslösningar som implementeras i stadsbilden lagts till i 
åtgärdsformuleringen ” En områdesspecifik energiplan som har hållbarhetsfokus i framkant ska tas 
fram gällande utvecklingsområdet Bjärreds vångar, den ska innefatta innovativa hållbarhetslösningar 
som visualiseras i stadsbilden.”. I den detaljerade åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1) har mobilitetshubb 
lagts till som exempel på sådan hållbarhetslösning. 

Ny åtgärd 4.1.3: ”Möjlighet till redogörelse för hållbarhetsåtgärder i bygglovs- och 
anmälningsärenden ska tas fram.” har lagts till under Miljö och byggnadsnämndens ansvar och den 
ingår i ordinarie verksamhetsbudget. Åtgärdsbeskrivning (bilaga 1): ”Åtgärden syftar till 
beteendepåverkan om hållbarhet vid byggnation samt att öka kommunens kunskaper om lokala 
hållbarhetsinsatser. Angivelse av hållbarhetsåtgärder ska vara frivillig och inte tvingande. Innan 
tillämpning kommer en utredning att genomföras för att undersöka och analysera hur informationen 
kan inhämtas, vad den bör innefatta och hur den ska sparas. Informationen kan bland annat utgöra 
underlag för kommunens miljöbyggnadspris.”.  
  
Byggenheten  
Gällande åtgärd 4.4.2 angående solceller är det viktigt att vara tydlig med vilken area som menas 
(tänk på exempelvis skärmtak mm). 

Kommentar: I åtgärdsbeskrivningen (bilaga1) till åtgärd 4.4.2 är följande tillagt: ”Med byggnadsarea 
avses den area som en byggnad upptar på marken. Byggnadsarean kan beskrivas som en 
horisontalprojektion av byggnadens fasadliv omedelbart ovan sockeln eller andra överbyggnader som 
påverkar användbarheten av underliggande mark.” 

Detaljplaneenheten 
Åtgärd 1.1.5 är problematisk då vi inte kan ställa några som helst särkrav i detaljplanen samt att vi är 
en avgiftsfinansierad verksamhet.   
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Kommentar: Åtgärd 1.1.5 har ändrats till att: ”En enkel modell ska utvecklas för att i tidigt skede av 
detaljplaneplanprocessen översiktligt bedöma energibehov och klimatpåverkan.” Formuleringen har 
även ändrats i åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1) där det bland annat anges en koppling till kommunens 
arbete med värderosen för att prioritera samhällsnyttan med olika detaljplaner.  

Miljöstrategiska enheten  
Skapa mobility management åtgärd som inkluderar skolor, allmänhet och föreningsliv. Lägg till skolor 
och föreningar i åtgärd 1.1.2. Skriv om att hållbarhetslösningar ska visualiseras i stadsbilden (se 
Multiply) under åtgärd med områdesspecifik energiplan. Inkorporera hållbarhetsarbete i 
ansökningsprocessen till bygglov (detta kan utgöra underlag för miljöpris).  

Kommentar: Planen har reviderats enligt dessa synpunkter, se kommentar till KSAU ovan. 
Ändringarna innefattar åtgärd 1.1.2, 2.1.7, 3.2.7, 4.2.6 och 4.1.3.  

Kommunens miljövänliga transporter bör marknadsföras. 

Kommentar: Åtgärd 1.3.1 har ändrat till ” Lomma kommuns klimatarbete ska tydliggöras via 
hemsida, media, sammankomster och miljövänliga transportmedel.” I åtgärdsbeskrivningen (bilaga 
1) har följande formulering lagts till: ” Kommunens miljövänliga transportmedel (exempelvis cyklar, 
elcyklar och miljöbilar) ska tydligt märkas med kommunens logga och eventuellt hållbarhetsbudskap, 
detta är viktigt då transportmedlen ofta visualiserar kommunens närvaro i samhället.”.  

Åtgärd 1.4.1 (gällande utveckling av modell för uppföljning av kommunens energiflöden och 
klimatpåverkan) gäller inte bara kommunorganisationen utan även kommunen som geografisk 
enhet. Åtgärden är komplicerad och omfattande men en förutsättning för ett fortsatt effektivt arbete 
med minskad klimatpåverkan och energieffektivisering, samt ett nödvändigt underlag för kommande 
koldioxidbudget (åtgärd 1.1.1). Det bedöms därför att en utredningskostnad på 200 tkr behöver 
läggas till. 

Kommentar: Hänvisning till 1.4.1 har nu lagts till även under mål 1.1 som avser kommunen som 
geografisk enhet. Kostnad på 200 tkr har lagts till.   

2.1.2, Strategi för ökad andel gång och cykel. Förenkla åtgärdsformuleringen. 

Kommentar: Åtgärden har ändrats till ”Befintlig Cykelplan och Strategi för ökad andel gång- och 
cykeltrafik ska implementeras och följas i aktuella projekt.”. I åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1) har 
följande syftesformuleringen reviderats till: ”Åtgärden syftar till att Lomma kommun ska fortsätta 
utveckla en attraktiv och prioriterad gång- och cykelinfrastruktur och öka andelen aktiva resor.” 

Granska åtgärdsbeskrivning, även gällande EKP 4.3.2, bredda så att formulering passa alla lämpliga 
miljömål, inte bara energieffektivisering.  

Kommentar: Syftesformuleringen i åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1) till åtgärd 4.3.2 har ändrats till: 
”Syftet med åtgärden är att kommunens fastighetsbestånd ska vara långsiktigt hållbart.”. 

Serviceavdelningen (Patrik Flensburg) 
I åtgärd 2.2.2 ska datum ändras från 2023 till 2022. Detta är nödvändigt för att kunna påskynda 
övriga åtgärder. 

I åtgärd 2.2.4 ska ”bilar” ändras till ”fordon”. Detta är nödvändigt för att det ska även gälla 
exempelvis lätta lastbilar och inte endast personbilar. 

Kommentar: Genomförandeår för åtgärd 2.2.2 har ändrats till 2022. Definitionen för bilar har ändrats 
till ”Bilar avser i detta fall personbilar och lätta lastbilar”. Då lätta lastbilar lämpligtvis drivs med 
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Biogas tillkommer ingen ytterligare kostnad för de 16 lätta lastbilar som kommunen har i dagsläget 
(enbart en av dessa lätta lastbilar är i dagsläget miljöbil då den drivs av biogas). Biogasfordon är 
något dyrare i inköp men det jämnar ut sig då de är billigare i drivmedel och skatt. 
Åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1) för åtgärd 2.2.4 har bland annat uppdaterats med följande 
formulering: ”De som innehar fordon klassade som personbilar är i nuläget Kommunstyrelsen (10 
personbilar och 8 lätta lastbilar, varav 4 är bonusklassade) och Socialnämnden (38 personbilar och 5 
lätta lastbilar, varav inga är bonusklassade), Barn- och utbildningsnämnden samt Kultur- och 
fritidsnämnden (3 lätta lastbil, varav inga är bonusklassade)…”. 

Akademiska hus 
Det är en ambitiös plan och ligger också i linje med Akademiska Hus ambitioner och mål rörande 
hållbarhet. Akademiska Hus har inget övrigt att yttra i ärendet. 

Kommentar: Ingen kommentar 

Biogas syd 
Jag antar att ni ser att kravställningen för transporttjänster samt fordonspolicyn hänger ihop med 
utbyggnad av infrastruktur för biogastankning och ladd infrastruktur. Vi ser i flertal kommuner hur 
viktigt det är att från starten bygga en hållbar affär för gastankstationen, där kommunen kan ta en 
aktiv roll för att främja en sådan hållbar affär. 

Ur ett Biogas Syd perspektiv saknar jag mål och åtgärder för att främja biogödselanvändning i planen. 
Biogödsel är en biprodukt av biogasproduktion och ett mycket konkret och enkelt exempel för 
cirkulär ekonomi med flertal positiva klimat- och miljöeffekter. 

Kommentar: Kommunen har liten andel jordbruksmark. Satsningen på biogödsel kan dock delvis 
rymmas inom åtgärd 1.3.2 ” Kommunen ska samverka med externa aktörer kring innovativa 
klimatsmarta lösningar.”. Kommunen kan i enlighet med åtgärden exempelvis verka för att Sveriges 
lantbruksuniversitet i Alnarp främjar biogödselanvändning. I åtgärdsbeskrivningen har bland annat 
följande formulering lagts till: ”Exempel på viktiga samverkansparter är …Sveriges 
lantbruksuniversitet…” samt följande formulering: ”Genom löpande samarbete med externa aktörer 
ska Lomma kommun verka för och/eller bidra med förslag och lösningar som gör det möjligt för 
aktören att använda och utveckla mer klimatsmarta hållbarhetslösningar i sina verksamheter.”.  

Burlövs kommun 
Burlövs kommun anser att förslaget till energi- och klimatplan för Lomma kommun är gedigen och väl 
genomarbetad. Fokusområdena, målen, åtgärderna och indikatorerna är välformulerade och 
kommer sannolikt leda till ett gott miljöarbete. 

Burlövs kommun tolkar kostnadsberäkningarna som att planen till stora delar ryms inom befintlig 
budget eller inom projekt. En del åtgärder är dock tydligt kopplade med större investeringar och 
högre drift. Även om budgeterade medel redan är beslutade hade det varit intressant för planen som 
helhet, såväl som för enskilda åtgärder, om åtgärderna även redovisades med eventuella 
investeringskostnader och driftförändring mot nuläget. Denna synpunkt ska dock ses i ljuset av att 
planen egentligen är tillräckligt utförlig som den är. 

Synpunkter på detaljnivå 
Vid kommunens nybyggnationer ska solcellsanläggning på minst 12 % av byggnadsarean anläggas, 
dock ska varje anläggning vara minst 10 kW. Burlövs kommun tycker att åtgärden är spännande och 
ett bra steg att ta då solceller är mer kostnadseffektivt att anlägga vid nyproduktion än i redan 
befintliga system. Det är också intressant med en skarp siffra (12 % av byggnadsarea) som ger 
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åtgärden tyngd. Förvaltningen ser dock inte riktigt kopplingen till indikatorn om byggnadsår etc. 
Läsaren kan därigenom få intrycket av att Lomma även vill se över sitt nuvarande fastighetsbestånd 
och möjligheterna att anlägga solceller på dessa. Om så är fallet anser Burlöv att åtgärden bör brytas 
upp i två åtgärder: en för nybyggnationer och en för befintliga fastigheter. 

Åtgärd om miljöfordon (2.2.4) och mål för fossilfria bränslen (2.2) synkar inte fullt ut med varandra 
då miljöfordon tillåts ha ett visst utsläpp av växthusgaser i drift. Det finns sedan i som-ras en ny 
miljöbilsdefinition (se vidare SFS 2020:486). Vill Lomma nå målet fullt ut bör åtgärden exkludera 
miljöbilar som exempelvis är laddhybrider och som även kan drivas på bensin eller diesel. Inom 
ramen för laddinfrastruktur (2.1.6) bör de nya reglerna i plan och bygglagen och förordningen 
nämnas. Dessa ställer krav på laddinfrastruktur vid större parkeringsplatser med uppvärmda 
byggnader, vilket kan vara en vägledning i vidare arbete med energiplaneringsarbetet – strategi för 
laddinfrastruktur. 

Burlövs kommun anser att kopplingen till ekosystemtjänster såsom åtgärder för kollagring, våtmarker 
och föråldring av skog är ett nyskapande grepp och spännande åtgärdsområde för en energi- och 
klimatplan. Åtgärderna är ett välkommet avsteg från ett annars teknik- och beteendetungt 
ämnesområde. 

Kommentar:  

Enbart tillkommande kostnader för åtgärder i Energi- och klimatplanen är bedömda. Övriga 
kostnader bedöms bekostas inom ordinarie verksamhet eller projekt. Kostnader utöver de 
tillkommande har ej bedömts i detta skede då det ej är relevant för planens omfattning. Åtgärder 
som innebär förändring inom ordinarie verksamhet kan dock i olika fall resultera i oförändrade, 
tillkommande eller minskade kostnader. 

Översikten på byggnadsår och solceller är avsedd för årlig uppföljning av statusen. Åtgärd 4.4.2 är 
ändrad till: ”Vid kommunens nybyggnationer ska solcellsanläggning installeras (på minst 12% av 
byggnadsarean anläggas, dock ska varje anläggning vara minst 10 kW), och kommunen ska verka för 
installation av solcellsanläggning på befintliga byggnader.”. 

I åtgärdsbeskrivningen för åtgärd 2.2.4 anges att ”Med miljöbil avses enbart bonusklassad bil enligt 
klassificeringssystemet Bonus-Malus eller motsvarande nivå i efterföljande klassificeringssystem”. 
Den nya miljöbilsdefinitionen innebär att de bilar som klassats som bonus-bilar är miljöbilar, de 
släpper ut under 70 gram koldioxid per kilometer, detta innebär att miljöbilar utgörs av elbilar, 
laddhybrider och biogasbilar. Förändringen innebär därmed ingen skillnad i formuleringen. 
Målsättningen 2.2 stämmer. Åtgärd 2.1.6 innefattar olika typer av miljövänliga bränslen, det är tillagt 
att åtgärden avser insatser ”…utöver kraven i Plan- och bygglagen”. 

Energiplanering 2.0 Kommunförbundet 
Det är ett gediget dokument som vid första anblicken ser skrämmande tungt ut där en läsanvisning 
bör komma tidigt (som nu kommer först på sida 9), och tydligare beskriva hur bilagor kontra 
huvuddokumentet bör läsas. Grafiskt är dokumentet mycket läsvänligt, bra användning av figurer och 
bilder som gör läsningen än mer intressant. Den inledande sammanfattningen är väldigt värdefull och 
ringar på ett snyggt vis in hela dokumentets huvudsakliga innehåll. Begrepp och definitioner hade 
gärna fått komma ännu tidigare och det kan finnas en idé i att tydliggöra i brödtexten när det är ett 
ord som går att läsa mer om, exempelvis genom att kursivera.  

Det är fördelaktigt för transparensens skull att ha med bilagor och liknande men återigen bör det 
poängteras hur lästungt det blir för den som vill läsa varje sida i kronologisk ordning. Bilaga 1 blir en 
direkt upprepning för den som läst huvuddokumentet där samma mål och åtgärder presenteras 
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(något mer kortfattat). Fyller det någon funktion att mål och åtgärder presenteras två gånger efter 
varandra på det viset eller går det att korta ner dokumentet genom att enbart använda bilaga 1? Vi 
vill dock poängtera vikten av att behålla sida 12 - 14 som beskriver målen och åtgärderna generellt.  

Åtgärder och mål är rimligt motiverade (dessa är något svåra att läsa utan de mer utförliga 
beskrivningarna i Bilaga 1), de är många till antalet men välstrukturerade som gör det enkelt för 
läsaren att navigera sig.  

Något mer detaljerad kommentar gäller resonemang kring biogas som drivmedel för fordon. Vi hade 
gärna sett ett resonemang där den kommunala organisationen skulle kunna vara en viktig del i att 
skapa efterfrågan lokalt, därefter ta ställning till ifall det är något som bör beaktas eller ej. Vi är även 
frågande till resonemang där biogas anser svårtillgängligt för att det inte finns tankställe i 
kommunen, den geografiska distansen är inte särskilt avskräckande till tankställen men det 
perspektivet lyfts inte utan fokus hamnar på kommungräns.   

Slutligen skulle vi vilja lyfta att en preliminär uppföljning år 2024 kan vara försent och att den 
antagligen gör mer nytta tidigare. Med tanke på det stora omfång av mål och åtgärder som finns är 
en uppföljning en förhållandevis stor uppgift därför skulle det kunna tänkas att en kortare stickprovs 
uppföljning skulle kunna fylla funktion i att ge indikationer om hur arbetet fortlöper samt att det inte 
behöver bli allt för arbetskrävande. 

Kommentar:  

Dispositionen i början av huvuddokumentet har ändrats något för att underlätta läsbarheten samt för 
att få bättre sammanställning per uppslag. Sammanfattningen har lagts före visionen och sedan 
kommer begrepp och definitioner. Läsanvisningen ligger dock kvar i inledningskapitlet, efter 
bakgrund och syfte.  

Tabellen med mål och åtgärder är det som utgör själva planen och ska därför vara med i 
huvuddokumentet, det är avsett för att snabbt kunna sätta sig in i kommunens arbete med att bland 
annat uppnå miljömålet Begränsad klimatpåverkan. I åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1) repeteras 
åtgärdsformuleringarna innan varje detaljerad beskrivning för att underlätta användandet (och 
slippa dubbelkolla två handlingar). 

Gällande åtgärd 2.2.3 och 2.2.4 har följande formulering lagts till i åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1): 
”Då kommunen saknar tankställen för biogas (i dagsläget är det ungefär 1 mil från de större 
tätorterna till närmaste tankställe för biogas) utgör elbilar det bästa miljöbilsalternativet för de flesta 
av kommunorganisationens personbilar. Förbättrade och samordnade tankningsrutiner i samband 
med mobilitetssamordning (se åtgärd 2.2.2) kan dock möjliggöra att fler bilar kan drivas med 
biogas.”. 

Följande formulering har lagt till i kapitlet Genomförande och uppföljning: ”Denna årliga 
miljöredovisning ska innefatta ett specifikt stycke med kortfattadfattad uppföljning av åtgärder i 
energi och klimatplanen.”. 

Energimyndigheten 
Energimyndigheten bevarar normalt inte remisser från enskilda kommuner och avstår av denna 
anledning från att avge yttrande över rubricerad remiss. 

Kraftringen 
Tydliga och faktabaserade utgångspunkter ger förutsättningar för Energi- och klimatplanen att sätta relevanta 
mål och aktiviteter 
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Kraftringen ser mycket positivt på de tydliga och faktabaserade utgångspunkter som Lomma 
kommun har som utgångspunkt för sitt arbete med energi- och klimatplanen. De tydliga 
kopplingarna till internationellt klimat- och hållbarhetsarbete som t.ex. Agenda 2030 och Paris-målet 
för begränsade klimatutsläpp liksom kopplingarna till nationella, regionala målsättningar, bidrar till 
att tydliggöra varför de föreslagna lokala målen är relevanta och varför de bör prioriteras.  

Det Kraftringen ser saknas på ett övergripande sammanhållet plan i Energi- och klimatplanen är vilka 
effekter utveckling av digital infrastruktur kan ge när det gäller minskad klimatpåverkan. Kraftringen 
vill också lyfta att ett övergripande sammanhållet och aktivt arbete med belysningslösningar saknas i 
Energi- och klimatplanen. Ett sådant aktivt arbete ger inte bara ger miljö- och klimatvinster utan även 
andra vinster med socialt hållbarhetsperspektiv, t.ex. trygghetsperspektivet. Liksom 
digitaliseringsfrågan skulle kunna utgöra ett eget mål, skulle belysningsfrågan kunna utgöra ett eget 
delmål i remissunderlaget.  Kraftringen återkommer till digitaliseringsfrågorna och 
belysningsfrågorna längre ner i remissvaret.  

Relevanta målområden underlättar för att konkretisera och genomföra åtgärder som genererar minskade 
utsläpp  
Kraftringen stödjer Lomma kommuns målsättningar och åtgärdsförslag. Nedan kommenteras vissa av 
dem då Kraftringen anser att de av särskilda skäl bör lyftas fram. Mål och åtgärder som relaterar till 
informations- och kunskapshöjande åtgärder är genomgående i Energi- och klimatplanen. Kraftringen 
stödjer dessa målsättningar och åtgärdsförslag då de är av yttersta vikt av flera skäl, bl.a. som viktig 
del i förutsättningar för beteendeförändringar, men kommenterar dem generellt sätt inte av 
utrymmesmässiga skäl då upprepningarna hade blivit många.  

Övergripande mål  
De föreslagna övergripande målen ger förutsättningar för tydliga ramverk för att nå 
utsläppsminskningar samt pekar ut en långsiktig riktning för energi- och klimatarbetet på ett bra och 
tydligt sätt. 

Mål 1.1 - Utsläpp av växthusgaser i Lomma kommun ska minska i snabbare takt än på regional och nationell 
nivå. År 2025 ska de ha minskat med över 70 % i jämförelse med 1990.  
Kraftringen stödjer Lomma kommuns ambitioner att ta fram en koldioxidbudget samt målsättningen 
om att ta fram en rutin för bedömning av detaljplanernas energi- och klimatpåverkan samt att detta 
skall inkorporeras i verksamheten. Dessa åtgärder är viktiga för att nå de ambitiösa målsättningar 
Lomma kommun har satt framför sig, både som ramverk för base-line och för uppföljning av 
åtgärders effekter. När det gäller rutin och verktyg för bedömning av detaljplaners energi- och 
klimatpåverkan, bör byggnaders energiprestanda beräknas med utgångspunkt i använd energi, 
alternativt bör ett värmeförlusttal användas. Då minimeras energianvändning, utsläpp och 
effektproblematik i så låg utsträckning som möjligt. Dessa utgångspunkter bör användas även vid 
certifiering, där Miljöbyggnad annars riskerar att generar motsatta effekter, med ökade utsläpp och 
ökad effektproblematik som följd.  

Det effektivaste sättet nå utsläppsmål är att använda sig av den så kallade energitrappan respektive 
exergitrappan samt relevanta indikatorer för att säkerställa rätt arbetssätt och utgångspunkter för att 
minimera energiflöden och klimatpåverkan.  

Energitrappan är utformad analogi med avfallstrappan och anger hur man skall agera för att 
säkerställa att mängden energi minimeras.   
1.  Minimera mängden använd energi  
2.  Ta tillvara på överskottsenergi  
3.  Använd förnybar, fri energi (där det är effektivt och inte driver ökade utsläpp) 
4.  Använd energi från biobränslen eller återvunnen energi från avfall  
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(5.  Fossil energi)  
 
När det gäller användning av rätt energi vid rätt tillfälle, är den s.k. exergitrappan en bra modell för 
att minimera resursanvändning och utsläpp. Exergitrappan säger att olika former av energi har olika 
värde, där den mest högvärdiga formen bör användas i sektorer där inga substitut kan användas och 
där den mest lågvärdiga energin bör användas där den kan avsättas. Ordningen i exergitrappan är  
1.  Elenergi  
2.  Kemisk energi  
3.  Högvärdig värmeenergi - ånga 
4.  Lågvärdig värmeenergi - fjärrvärme  
 
När det gäller uppföljning av klimatpåverkan och energiflöden rekommenderar Kraftringen att man 
inkluderar övriga viktiga energirelaterade samhällsmål i de åtgärder man föreslår genom 
indikatorerna 
-  effektbehov för el, värme, kyla,  
-  energi- och effekteffektivisering,  
-  premiärenergi (resurseffektivitet),  
-  värmeförlusttal (eller nettoenergi),  
-  levererad (köpt) energi 
-  andel överskottsenergi 

Mål 1.3 - Lomma kommun ska vara en förebild i arbetet med minskad klimatpåverkan.  
Kraftringen stödjer Lomma kommuns ambitioner i att vara en förebild i arbetet med minskad 
klimatpåverkan. Kraftringen bidrar gärna både med förnybara och innovativa energilösningar i stor 
och liten skala likväl som verktyg för digitalisering, energioptimering och energiystemintegrationer i 
syfte att öka energieffektivisering och minska klimatutsläpp.   

Mål 1.4 - Kunskapen om kommunens klimatpåverkan ska öka.  
Kraftringen stödjer Lomma kommuns ansats om att en modell ska utvecklas för att följa upp 
kommunens totala energiflöden och klimatpåverkan. Endast med en bra, faktabaserad och 
datadriven modell för base-line-beräkningar går det att göra relevanta analyser som kan bidra till 
kunskapsökningar och möjligheter till relevanta åtgärder.  

Transporter  
Transporter är ett av de viktigaste områdena att minska utsläppen inom. Sannolikt är det också det 
målområde som kan bli svårast att uppnå på nationell, regional och lokal nivå. Därför föreslår 
Kraftringen att Lomma kommun konkretiserar hur långt mot målet varje enskilt mål beräknas nå. 
Detta behöver även konkretiseras för att kunna nå en koldioxidbudget. 

Mål 2.1 - Andelen hållbara resor ska öka årligen. År 2030 ska utsläppen av växthusgaser från transporter inom 
Lomma kommun vara minst 70 procent lägre än år 2010.  
Kraftringen stödjer det ambitiösa målet Lomma kommun har satt för minskning av växthusgaser för 
transporter. Lomma kommun är redan på god väg, specifikt genom byggnationen av Lomma-banan 
vilken, precis som Kraftringens betydande bidrag till minskning av växthusgaser inom el- och 
värmesektorn, kan bidra till kraftiga reduktioner av växthusgaser inom transportsektorn i 
kommunen.  Kraftringen bidrar gärna till fortsatt utveckling av målet med förnybara och 
energieffektiva lösningar inom transport- och mobilitetssektorn genom samarbeten med kommunen, 
t.ex. satsningar på framtidsinriktade och förnybara bränslen.  

Mål 2.2 - Kommunens verksamheter ska inte använda fossila bränslen i kommunens transporter, resor eller 
köpta tjänster.  
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På samma sätt som i mål 2.1, stödjer Kraftringen gärna kommunens verksamheter med utveckling av 
energieffektiva och förnybara transport- och mobilitetslösningar i samarbete med kommunen, t.ex. 
satsningar på framtidsinriktade och förnybara bränslen.  

Konsumtion  
Utsläpp från konsumtion är en viktig aspekt som ofta glöms bort. Genom att inkludera 
konsumtionsmål visar Lomma kommun en fördömlig kunskap om konsumtion som mycket viktig 
aspekt i klimatarbetet. Konsumtionsmål är inte alltid lätta att mäta men går de att mäta tydliggörs 
även vår indirekta, vardagliga påverkan på klimatet. Att ta fram modeller som tydliggör 
livscykeleffekter av kommunens konsumtion är ett utmärkt sätt att böja tydliggöra denna påverkan. 
Kraftringen uppmuntrar därför framtagandet av modellerna i god tid innan nästa energi- och 
klimatplan skall tas fram så att det finns en s.k. base-line klar och det därmed går att kvantifiera mål 
för minskad klimatpåverkan från konsumtion i kommande energi- och klimatplan.  

Mål 3.1 - Utsläppen av växthusgaser från konsumtion ska minska årligen  
Viktigt är att konsumtionsmålen inte huvudsakligen handlar om avfallshantering och cirkulära flöden 
i olika former utan även om minskning av konsumtionen samt beräkning av de indirekta utsläppen 
från detta.   

Mål 3.2. - Utsläppen av växthusgaser från offentlig konsumtion ska minska årligen och snabbare än i 
kommunen som geografisk enhet.  
Det är bra att kommunorganisationen satsar på att vara föregångare för övriga delar av kommunen. 
Även i detta arbete är det viktigt att konsumtionsmålen inte huvudsakligen fokuserar på 
avfallshantering och cirkulära flöden i olika former utan även om minskning av konsumtionen samt 
beräkning av de indirekta utsläppen från detta. 

Energianvändning 
Lomma kommun konstaterar själva att energianvändningen i vår region är fyra gånger så hög som 
energiproduktionen och att energidistributionen därmed blir viktig. Möjligheter till effektiv 
energidistribution i Skåne beror främst på möjligheterna till överföring av el från andra delar av 
landet där den statliga myndigheten Svenska Kraftnät ansvarar. För att energianvändning, 
energiproduktion och energidistribution skall bli så effektiv som möjligt i regionen och för att el skall 
finnas tillgänglig för alla aktörer, dygnet runt i det digitaliserade och elektrifierade samhället även 
framöver, behöver alla aktörer därför arbeta aktivt med att dels använda så lite energi som mjöligt 
och dels att påverka effektbalanserna så lite som möjligt. Dessa utgångspunkter kolliderar delvis med 
flertalet av de mål som Lomma kommun föreslår eller med de verktyg som föreslås användas för 
måluppfyllnad. Två huvudsakliga sådana mål och verktyg som kan ge problem med effektbalans och 
därmed också leda till ökade utsläpp är:  

1. Miljöbyggnad  

Att bygga med miljöcertifieringar, däribland Miljöbyggnad, är inte alltid positivt sett ur 
utsläppsminskningshänseende. Den använda systemgränsen levererad energi kan leda till en ökad 
problematik när det gäller effektbalansen genom att elbaserad uppvärmningslösningar gynnas. 
Lösningar som driver effekt driver också marginalproduktion med högre CO2-utsläpp än 
basproduktion. Fokus för det hållbara byggandet i Lomma kommun bär därför ligga på byggnadens 
klimatskal med utgångspunkt i använd energi eller värmeförlusttal där effektbehoven minimeras. 
Minimeras effektbehoven, minimeras även utsläppen från både el- och värmeproduktion. Vid 
beräkning av byggnaders energiprestanda bör de indikatorer som presenteras under rubriken 
”Övergripande mål” inkluderas för största möjliga hållbarhet i ett bredare perspektiv inklusive största 
möjliga klimatnytta.  
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2.  Solceller  

Solceller är positivt om solelen används (eller lagras, för att senare kunna användas i 
elbristsituationer) när den produceras. Om solceller används icke-tidsupplöst för att minska den 
levererade energin i beräkningen av byggnadens energiprestanda, driver de istället på 
effektproblematiken då annan el måste användas i bristsituationer t.ex. kalla dagar. Därigenom ökar 
utsläppen enligt ovan, trots den goda avsikten med solceller. Därtill driver det på den redan 
problematiska effektbristsituationen i regionen, med risk för minskad näringslivsutveckling som följd. 
Därför bör miljöcertifieringen kompletteras med utgångspunkt i använd energi eller ett 
värmeförlusttal, som gör att utsläppen kopplat till energianvändning för byggnadens värmebehov 
hålls på lägsta möjliga nivå och solcellerna bör inte kopplas till beräkningar av byggnadens 
energiprestanda. Vid beräkning av byggnaders energiprestanda bör de indikatorer som presenteras 
under rubriken ”Övergripande mål” inkluderas för största möjliga hållbarhet i ett bredare perspektiv 
men även största möjliga klimatnytta. 

Mål 4.1 - År 2025 ska energianvändningen i Lomma kommun vara minst 30 % lägre än 2005.  
Målet om 30 % lägre energianvändning 2025 jämfört med 2005 är ett mycket ambitiöst mål, vilket då 
kommer att kräva stora energieffektiviserande insatser inom de sektorer som använder mycket 
energi. En sådan huvudsaklig sektor inom Lomma kommun, som har lite industri, är sektorn bostäder 
och service, en annan transport.  

När det gäller sektorn bostäder och service har ett enkelt sätt att ”energieffektivisera” det befintliga 
fastighetsbeståndet varit att byta ut fjärrvärmen mot elvärmepump. Vid en sådan åtgärd minskar 
andelen levererad energi med ca 30 % även om byggnadens klimatskal inte har åtgärdats och 
byggandens faktiska energiprestanda inte har förbättrats. Dock driver sådana åtgärder i enighet med 
diskussionen ovan effektproblematik och dåligt resursutnyttjande genom att den högvärdiga 
elenergin går till att värme bostäder, som kan värmas med andra alternativ. Däremot kan inte den 
lågvärdiga värmen i fjärrvärmen användas för andra ändamål eller i andra sektorer som också 
behöver använda sin energi effektivare, t.ex. transportsektorn. Transportsektorn är en av de andra 
stora utsläppande sektorerna i Lomma kommun. Inom transportsektorn kan däremot elen användas 
på ett effektivt sätt där finns det få substitut med utbyggd infrastruktur och effektiva marknader. 
Detta bör beaktas när Lomma kommun skall åtgärdssätta mål och aktiviteter för att uppnå målen om 
30 % effektivare energianvändning inom sektorn bostäder och service och inom transportsektorn. 
Det bör också beaktas så att det inte uppstår målkonflikter mellan målen andel ökad användning av 
fjärrvärme och 30 % effektivare energianvändning.  

Konverteringen av belysning till energieffektiv LED-belysning är ett viktigt verktyg för att 
åstadkomma energieffektiviseringar. Belysningslösningar – inklusive gestaltning och effektbelysning – 
är en del i Kraftringens portfölj för miljömässiga och socialt hållbara energilösningar där vi också 
jobbar med projektering, drift och underhåll av offentlig utomhusbelysning. Kraftringen är störst i 
Skåne inom offentlig belysning.  

Kraftringen kan även bidra till utformningen av specialdesignade energieffektiva belysningslösningar 
inom stadsdelar eller bostadsområden, som utöver att bidra till de miljömässiga och ekonomiska 
målen inom hållbarhet och urban ekologi även bidrar till sociala målsättningar genom t.ex. ökad 
trygghet.  

När det gäller förnybara transportlösningar, bidrar Kraftringen gärna enligt kommentarerna under 
rubriken ”Transport” ovan.  

Med utgångspunkt i energi- och exergitrapporna samt de relevanta indikatorerna för att 
åstadkomma minskning av energianvändning och klimatutsläpp, stödjer Kraftringen Lomma 
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kommuns plan för att i detaljplanearbetet ta fram en rutin för att bedöma detaljplanernas energi- 
och klimatpåverkan.  

Mål 4.3 Energianvändningen i kommunens fastigheter skall 2025 halverats i jämförelse med 2009.  
Både när det gäller nybyggnation och befintliga fastigheter är det viktigt att tillse att den låga, och 
halverade, energianvändningen beror på att byggnaden har ett effektivt klimatskal med lågt andel 
använd energi och/eller låga värmeförlusttal och att inte målet uppnås enbart med låg andel tillförd 
förnybar energi. Om målet för halverad energianvändning skall nås med utgångspunkt i levererad 
energi, är det sannolikt att måluppfyllnaden kommer att nås genom konvertering från fjärrvärme till 
värmepump i kombination med solceller, vilka oftast inte inkluderas tidsupplöst i 
energiprestandaberäkningarna. Dessa utgångspunkter generar i praktiken ökade koldioxidutsläpp 
och ökad effektproblematik och bör därför endast införas om utgångspunkterna för 
energiprestandaberäkningarna är använd energi och/eller ett värmeförlusttal. Om inte, finns det risk 
för konflikt mellan energi- och klimatplanen och andra samhällsmål som planen refererar och som 
planen syftar till att uppfylla t.ex. Parismålet, Agenda 2030, Sveriges klimatpolitiska ramverk och 
Skånes regionala energistrategi. I övrigt gäller de kommentarer som finns under Mål 4.1. 

Mål 4.2 och 4.4 Andelen förnybar energi i kommunen och andelen förnybar energi till kommunens fastigheter 
ska öka årligen. 
Kraftringen är eniga i Lomma kommuns målsättningar för förnybar energi och förnybar energi i sina 
fastigheter givet utgångspunkterna i energi- och exergitrapporna. Utöver att Kraftringen gärna bidrar 
till måluppfyllelse genom den förnybara energi Kraftringen har i sin produkt- och tjänsteportfölj, 
bidrar vi gärna även med energioptimering och analys av energieffektiviseringsmöjligheter t.ex. i det 
befintliga fastighetsbeståndet, i enighet med energitrappan, exergitrappan och energirelaterade 
indikatorer. Kraftringen är enig med Lomma kommun att fjärrvärmen skall fortsätta komma från 100 
% förnybar energi men anser att all överskottsenergi som kan tas tillvara också skall utnyttjas för att 
uppfylla värmebehoven.  

Säkerhet och tillgång  
Mål 5.1 Energiförsörjningen ska vara leveranssäker och energieffektiv. 
Basen i alla Kraftringens energileveranser är trygg och leveranssäker förnybar energi eller 
överskottsenergi. I enighet med kommentarer i tidigare avsnitt, samverkar Kraftringen gärna för att 
kapa, och jämna ut effekttoppar över dygn och över år. Kraftringen ser mycket positivt på att Lomma 
kommun har detta som ett specifikt mål då det bidrar till försörjningstrygghet och leveranssäkerhet 
inte bara inom kommunen utan även i regionen som helhet.  

Mål 5.2 Tillgången av el- och värmeenergi vid kriser ska vara säkrad  
Detta är ett av Kraftringens huvudfokus i den dagliga löpande verksamheten men självklart även vid 
en kris. Kraftringen deltar mer än gärna även fortsatt i dialog med Lomma kommun om tillgång till el- 
och värmeenergi vid en kriser och bidrar gärna i implementeringen av åtgärderna, likaså när det 
gäller etablering av lokala energiproduktionsanläggningar.  

Balansering och kompensation  
Mål 6.1 Kolinbindning i kommunens skog och mark ska öka.  
Kraftringen ser positivt på Lomma kommuns planer på att utreda produktion och/eller användning av 
biokol. Kraftringen har dialog med andra aktörer runt detta och har gärna dialog även med Lomma 
kommun i denna fråga.  

Mål 6.2 Klimatpåverkan från alla kommunala transporter ska kompenseras genom åtgärder.  
Klimatkompensation är det enda sättet att hantera de utsläpp som inte kan minskas. Vid 
kompensation av klimatutsläpp är det viktigt att säkra att metoden som används är certifierad enligt 
någon av de standarder som har utvecklats i syfte att säkerställa att kompensationen blir verklighet. 
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Klimatkompensation skall inte användas innan det är säkerställt att alla utsläpp som kan undvikas, 
verkligen har undvikits. Kraftringen bidrar gärna till att minimera dessa genom åtgärder i enighet 
med energi- och exergitrappan.  

Digitalisering och utveckling av smarta offentliga miljöer kan bidra till att skapa värde för stadens och 
landsbygdens invånare 
Digitalisering och effekterna av digitalisering saknas som övergripande mål i energiplanen även om 
det finns med i vissa åtgärder. Dock kan digitalisering bidra till minskade CO2-utsläpp, både direkt 
och indirekt. Kraftringen hänvisar här till de kommentarer som Kraftringen gav i översiktsplanen 
rörande digitalisering:  

Under översiktsplaneperioden kommer stadsbyggnationen, dess infrastrukturer och dess invånare 
tack vare digitaliseringen att ha ändrat sina mönster i de former vi känner till idag. Utöver att 
Kraftringen arbetar med fiberinfrastruktur och datacenter, arbetar vi också med innovation kopplat 
till digitaliseringens möjligheter till exempel när det gäller digitalisering av energiinfrastruktur och 
smarta offentliga miljöer via en plattform och ett öppet trådlöst sensornätverk. Detta gäller både den 
smarta infra¬strukturen i sig men också när det gäller analys och informationshantering. Här bidrar 
Kraftringen gärna till att genom digitalisering skapa värde för kommunens invånare under 
översiktsplaneperioden. Till exempel skulle intelligens i en digitaliserad stad eller tätort kunna bidra 
till energioptimering och energilagring genom koordinering av laddning av elfordon men också för att 
ha koll på den kommunala infrastrukturen. En optimering av dessa energiflöden skulle kunna bidra 
till att minska kommunens utsläpp. 

Hittills har kommunernas planering för fiberutbyggnaden vanligtvis hanterats som en fråga för den 
kommunala IT-sektorn. Framöver behöver fiber och digitalisering lyftas till en strategisk 
samhällsplaneringsfråga för översiktsplaneringen och den politiska ledningen. Kommunala 
investeringar i bredbandsnät har mycket positiva effekter. Uppåt 200 kommuner äger i dag fibernät 
och studier från bland andra OECD visar att det ger samhällsvinster och ger också förutsättningar för 
fortsatt arbete med digitalisering, sensornätverk och möjligheter till optimering av flöden som i sin 
tur minskar CO2-utsläppen. 

Kommentar:  

I dagsläget saknas statistik på en detaljeringsnivå som möjliggör exakta beräkningar av minskade 
utsläpp från specifika åtgärder. Att utveckla en beräkningsmodell för att öka förståelsen av 
kommunens utsläpp ingår i åtgärd 1.4.1.  

Miljövänlig och energieffektiv belysning hanteras i åtgärd 4.1.2 gällande gatubelysning och i åtgärd 
4.3.1 gällande energieffektivisering om fastigheter.  

I åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1) till åtgärd 2.1.6 har följande formulering lagts till: ” Utöver el och 
biogas kan åtgärden även innefatta anläggning av tankstation för vätgas eller annat förnybart 
bränsle.”. 

I åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1) till åtgärd 3.1.1 har minskad konsumtion och ökat återbruk lagts till 
som exempel på kampanjer med syfte att minska konsumtionsbaserade utsläpp. 

I åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1) till åtgärd 4.3.1 och 4.3.2 har följande formulering lagts till: ” Det är 
väsentligt att energiprestandan ska bedömas utifrån byggnadens använda energi samt att inkludera 
hela energiförsörjningssystemet och dess utsläpp. Fokus ska ligga på att byggnadens 
energianvändning samt dess genererade utsläpp minimeras. Byggnadens energiprestanda ska därför 
planeras i enlighet med energitrappan: 1. Minimera mängden använd energi, 2. Ta tillvara på 
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överskottsenergi, 3. Använd förnybar energi (där det är effektivt och inte driver ökade utsläpp), 4. 
Använd energi från biobränslen eller återvunnen energi från avfall, (5. Mindre hållbara alternativ).”. 

Regeringens mål till 2020 är att 95% av Sverige skall ha tillgång till 100mbit/s bredband. För Lomma 
så har 95% tillgång till fiber, antalet hushåll och arbetsställen som har anslutit sig är 85%. 
Regeringens mål är därmed nått, men det inte alla som ansluter sig via fiber. Lomma kommuns läge i 
regionen innebär att täckningen av mobilnätet är mycket god. I stort sett hela kommunens 
landbaserade yta har mycket god täckning med 4G, de områden som inte har mycket god täckning 
har god täckning. Detta gör att fiber ej är nödvändigt för samtliga, att ta ställning kring utveckling av 
ett fibernät riskerar därför att bli en ineffektiv satsning. Speciellt med tanke på utbyggnaden av 
kommande 5G nät som kommer innebära att vi kommer närmare 100 % hushåll med 100 mbit/s. 

Lunds kommun 
Lunds kommun finner det positivt att Lomma kommuns förslag till Energi och klimatplan tar tillvara 
på de lokalt goda förutsättningarna för att hålla en hög ambitionsnivå i energi- och klimatarbetet. Det 
är angeläget att Lomma och Lund, som både är grannkommuner och delägare i Kraftringen AB, har 
likartade målsättningar och inriktning. Därför är det betryggande att kunna konstatera att 
remissförslaget från Lomma ligger väl i linje med den energiplan som kommunfullmäktige i Lund 
antog i januari 2020. Lunds kommun och Lomma kommun samarbetar genom att gemensamt 
erbjuda energi- och klimatrådgivning till invånare, företag och organisationer. Även i detta fall är 
Lommas förslag till Energi och klimatplan i huvudsak samstämmig med inriktningen i Lund, men 
några mindre förändringar skulle förtydliga att avsikten med verksamheten är den samma i våra båda 
kommuner. Utöver energiförsörjning av byggnader, verksamheter och transporter omfattar förslaget 
även klimatpåverkan ur ett konsumtionsperspektiv och möjligheten att öka inlagringen av kol i 
våtmarker, skog och biokol, vilket är positivt. 

Målsättningar 
Som övergripande mål anger Lomma i förslaget till Energi- och klimatplan att: "Utsläpp av 
växthusgaser i Lomma kommun ska minska i snabbare takt än på regional och nationell nivå. År 2025 
ska de ha minskat med över 70 % i jämförelse med 1990." I bilaga två - Nulägesanalys redovisar 
Lomma de totala utsläppen fördelat per invånare och jämför dessa mellan kommunen, Skåne och 
Sverige baserat på statistik från RUS. Enligt RUS egen hemsida är det inte lämpligt. Bland annat 
skriver de "Ibland presenteras utsläppsuppgifter från kommuner genom att de utsläpp som sker 
inom kommunen delas med antalet kommuninvånare. Tyvärr är detta inget bra mått. Det säger 
ingenting om kommunen har ett bättre eller sämre klimatarbete jämfört med andra. Det är heller 
inte ett mått på vilken genomsnittlig klimatpåverkan kommunens invånare orsakar". För mer 
information om utsläpp per invånare läs: http://extra.lansstyrelsen.se/rus/SiteCo!lectionDocuments 
/Statistik%20och%20data/Nationell%20emissionsdatabas/Om-uppfoljningav-mal-och-utslapp-per-
invanare-2020.pdf Lunds kommun föreslår därför att Lomma kommun gör tydligt att det 
övergripande målet 1.1 inte gäller per invånare. 

Energi- och klimatrådgivning 
I bilaga ett framgår det tydligt att Lomma kommuns avsikt är att energi- och klimatrådgivningen ska 
rikta sig även till kommunens företag. Lunds kommun önskar att detta framgår tydligt redan i planen. 
Detta görs lämpligen genom att ordet företag infogas enligt nedan i fem åtgärder: 

Sida 15, Åtgärd 1.1.3, Förslag på ny formulering: Energi- och klimatrådgivning ska finnas för 
kommunens invånare, företag och organisationer. 

Sida 18, mål 1.2, samma förslag som ovan. 

Sida 20, mål 3.1, samma förslag som ovan. 
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Sida 22, mål 4.1, samma förslag som ovan. 

Sida 23, mål 4.2, samma förslag som ovan. 

Beskrivningen av åtgärd 1.1.3 är omfattande och innehåller dubbleringar, vilket leder till att den blir 
svår att förstå. Tydligheten ökar om formuleringen ändras till: Syftet med åtgärden är att kommen 
ska erbjuda kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning till hushåll, små och medelstora 
företag, lokala föreningar och organisationer i kommunen. Rådgivningen omfattar kunskap om 
energieffektivisering, transporter, förnybart, klimatpåverkan ur många perspektiv samt om 
energianvändning och förutsättningar att ändra energianvändning i lokaler och bostäder. Det ska 
vara lätt att finna information på kommunens hemsida. 

Kommentar:  

Tyvärr är dagens tillgängliga statistik oftast för grovskalig eller bristfällig för att korrekt kunna följa 
upp de komplexa mönster som leder till kommunens klimatpåverkan. Som specifik åtgärd (1.4.1) har 
det därför lagts till att en modell ska utvecklas för uppföljning av kommunens totala energiflöden och 
klimatpåverkan. Åtgärden har nu även flyttats så att den även ligger under mål 1.1 och därmed avser 
både kommunen som organisation och som geografisk enhet. Lomma kommun har sedan 1990 ökat 
sin befolkning med över 45 %, detta är naturligtvis en faktor som bidrar till att öka kommunens totala 
utsläpp. Avsikten med lokal energi- och klimatplanering anses inte vara att begränsa invånarantalet 
på lokal nivå, det är därför väsentligt att även visa utsläpp per invånare. Utsläpp per invånare är även 
en siffra som går att relatera till, totala utsläppen är väldigt svårtolkade för de flesta, även om de kan 
vara lämpliga att följa i uppföljningssyfte. Övrig problematik i uppföljningsstatistiken innefattar bland 
annat motorvägen E6 som sträcker sig igenom Lomma kommun och får stor påverkan på totala 
utsläppen och än mer på utsläppen per invånare. Mål 1.1 har förtydligats med följande förklaring den 
som även delvis inkluderats i åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1) till åtgärd 1.4.1 samt i nulägesanalysen 
(bilaga 2) under Klimatpåverkan: ”Målet avser främst att kommunen ska ligga före regionen och 
nationen i minskad klimatpåverkan. Uppföljningen ska utvecklas i samband med åtgärd 1.4.1. De 
utsläpp som kommunen genererar som geografisk enhet ska följas upp både som totala utsläpp samt 
utsläpp per kommuninvånare. Nyttjandet av dessa olika uppföljningssystem ska problematiseras och 
utvärderas i samband med uppföljning. I den mån det är möjligt bör uppföljning även specificera de 
utsläpp från E6 som genereras från genomfartstrafik.” 

Företag har lagts till i åtgärdsformuleringen till 1.1.3 och åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1) har 
förenklats. Åtgärden hanteras under mål 1.1, under övriga mål där åtgärden är angiven är 
formuleringen också ändrad. 

Länsstyrelsens synpunkter 
Allmänna synpunkter 
Länsstyrelsen konstaterar först och främst att strategin är välskriven och med relevanta åtaganden. 
Vi bedömer att strategin, med föreslagna korrigeringar nedan, kan vara en mycket bra grund för 
framtida kommunalt klimat- och energiarbete. Inledningsvis bör det tydliggöras att länsstyrelsen inte 
har någon formell tillsynsplikt på kommunala energiplaner, men ändå har ett stort intresse av att 
granska planen ur ett regionalt klimat- och energistrategiskt perspektiv. Länsstyrelsen delar överlag 
kommunens bedömning att Lomma har stor potential att minska klimatpåverkan med tanke på dess 
– kanske främst- geografiska förutsättningar samt kommunorganisationens höga profil i flera 
miljöfrågor. Vi ställer oss positiva till att det, inledningsvis, tydligt nämns vilka mål som finns på 
nationell nivå, samt de mål som satts upp på regional nivå för Skåne. Överlag ser länsstyrelsen gärna 
att kommunerna utgår från de åtgärder i den regionala strategin Ett klimatneutralt och 
fossilbränslefritt Skåne (2018), där kommuner pekas ut som viktiga aktörer. 
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Disposition och upplägg 
Det kan inledningsvis förtydligas vilken status klimat-och energiplanen har i organisationen; är det 
t.ex. ett ”paraplydokument” där resepolicys m.m. ingår? Är det vägledande för all verksamhet eller 
har det mer av en rådgivande karaktär? Detta skulle kunna kompletteras med en enklare 
organisationsskiss eller liknande. I övrigt ser länsstyrelsen positivt på att planen tagits fram parallellt 
med översiktsplanen, som är ett viktigt dokument för att genomföra klimat- och energimålen i den 
fysiska planeringen. 

Generellt anser länsstyrelsen att uppsatta mål bör följa den s.k. SMART-principen, dvs Specifikt, 
Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsatt. Därför är det bra att Lomma utgått från just denna 
princip samt att det finns en handlingsplan kopplad till strategin med flera tydliga indikatorer för 
respektive målområde. Att det även finns en ungefärligt uppskattad utsläppsminskning kopplad till 
respektive åtgärd är även något länsstyrelsen välkomnar och har efterlyst i andra remissvar till 
kommunala klimat- och energistrategier. (Länsstyrelsen kan även tipsa om att schablonberäkningar 
för utsläppsminskningar finns framtagna bl.a. inom ramen för Klimatklivet-bidraget, och finns 
tillgängliga via Naturvårdsverket.) Länsstyrelsen noterar även att huvuddokumentet är döpt till 
”Bilaga 1”, vilket är något förvirrande. Länsstyrelsen föreslår också att delar av det som nämns i den 
inledande ”Sammanfattning” (i huvudsak de två första styckena) flyttas till ett stycke med titeln 
”Bakgrund” eller liknande, så att sammanfattningen tydligare fokuserar på just kärnan i innehållet i 
klimat- och energiplanen. 

Mål om utsläpp och energianvändning 

Att beskriva att målen ”delvis ses som visionära” kan eventuellt väcka vissa frågor kring dess 
legitimitet, och beskrivningen bör förtydligas. 

Angående målet om minskade växthusgasutsläpp (s.7 och framåt), ligger det regionala målet för 
Skåne på en minskning med 80 % jämfört med år 1990. Det är bra att kommunen förhåller sig till 
detta i planen. Länsstyrelsen ser också positivt på att nuläge gällande kommunens utsläpp och 
energianvändning presenteras, både totalt och per invånare, eftersom dessa två mätmetoder 
kompletterar varandra på ett viktigt sätt. Det bör i planen dock också förtydligas hur man förhåller 
sig till de utsläpp i Lomma som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter. (På nationell nivå finns 
utsläppsmål till 2020 och 2030 för den icke-handlande sektorn.) 

Ytterligare komplement skulle vara ett eller flera övergripande scenarion för framtida 
energianvändning med tillhörande utsläppskategorier (transporter, jordbruk, osv) kopplat till det 
lokalt satta målåret, baserat på det redovisade nuläget (se exempelvis s.18, 27 samt s.33 i den 
regionala strategin Ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne 2030). Detta kan, för Lommas del, 
givetvis vara en grövre uppskattning, men fyller ändå en viktig funktion vad gäller den övergripande 
riktning och prioriteringar kommunen bör följa. Att figur 5 (s.8) visualiserar Lommas mål jämfört med 
regionala och nationella är bra, men en målpunkt med högre utsläpp än den regionala, samtidigt som 
”minskningstakten vara högre än i nationen och regionen” gör den något svårförståelig. 

Angående mål för den kommunala organisationen, påminner länsstyrelsen här om att kommunen 
skrivit under uppropet 100% fossilbränslefritt Skåne 2020 (liksom 20-talet andra kommuner i Skåne), 
som innefattar elanvändning, uppvärmning och transporter. Kommunen bör givetvis följa upp 
uppropets måluppfyllelse då år 2020 passerat, och föreslår en eller flera indikatorer som följer upp 
användningen av fossil energi inom organisationen. 

Fysisk planering och transporter 

Bilaga 3. Samrådsredogörelse - Energi- och klimatplan för Lomma kommun 2021-2025



  Energi- och klimatplan KS/KF 2018:211.370 
Samrådsredogörelse 

2020-10-07 
 

20 
 

Länsstyrelsen ser gärna en tydligare koppling mellan färdmedelsval och utsläpp från 
personbilstrafiken. Starten av tågtrafiken via Lomma är onekligen en viktig pusselbit i minskningen av 
utsläppen från den motorburna trafiken i kommunen. Det hade därför varit intressant med ett längre 
resonemang kring vilka effekter man vill uppnå med Lommabanan vad gäller minskad 
personbilstrafik och tillhörande utsläpp, utöver bedömda effekter i planen, på s.35. (Jämför 
exempelvis s.32 i den regionala strategin). Inte minst eftersom Lomma är en kommun med stor andel 
utpendling. Vidare beräknas olika effektiviseringar av transportsystemet (s.k. transportsnålt 
samhälle) utgöra en viktig del av omställningen i transportsektorn1. Det är därför bra att planen 
innehåller tydliga skrivningar om bland annat minskning av biltrafiken i kommunen. 

Länsstyrelsen anser dock att gods och varudistribution samt logistik bör avhandlas tydligare i planen - 
en fråga som är aktuell bl.a. med tanke på den snabba utvecklingen av e-handeln. Här kan 
kommunen arbeta med att både t.ex. samordna och effektivisera sina egna varutransportflöden (som 
delvis redan nämns i planen) samt inleda dialog med externa aktörer som verkar i det geografiska 
området. 

Energiförsörjning 

Att säker energiförsörjning nämns återkommande är positivt, inte minst utifrån vad en kommunal 
energiplan bör innehålla enligt lagen om energiplanering. Länsstyrelsen noterar här även att en ny 
mottagningsstation, för förbättrad leveranssäkerhet, nyligen invigts av Kraftringen i Lomma, vilket 
kan vara bra att nämna i planen. 

Kopplat till den s.k. effektfrågan, är utvecklingen av smarta nät och balansering av produktion genom 
t.ex. batterilösningar. Därför ser länsstyrelsen gärna att denna fråga – åtminstone kortfattat – tas 
upp i planen. Det kan t.ex. handla om att kommunen deltar i eller tillhandahåller testbäddar för 
vehicle-to-grid-lösningar, etc. 

Det är också bra att strategin lyfter den totala biogaspotentialen i kommunen. Endast produktion av 
matavfall till SYSAV nämns dock som realiserbart. Den kommunala organisationen bör dock kunna 
verka för att andra lokala aktörer nyttjar återstående potential, exempelvis genom 
informationsspridning. 

Fossilbränslefria drivmedel 
Gällande biogas, har Länsstyrelsen har den senaste tiden sett ett markant ökat intresse för flytande 
biogas (ofta förkortat LBG) i tunga transporter, både på åkerisidan samt leverantörssidan. Dessa 
åtgärder har också möjlighet att delfinansieras med Klimatklivet-bidrag. Länsstyrelsen bedömer att 
kunskapen om nyttan med detta energislag i Skåne generellt är för låg, och kunskapshöjande insatser 
på kommunal nivå välkomnas därför. Att kommunen ska ”verka för att öka allmänhetens tillgång till 
stationer med förnybara bränslen”, är bra, och hade med fördel kompletterats med mål och eller 
indikatorer för biogastanksstationer i kommunen. 

Det är bra att en tydlig definition av fordonstyper och bränsle finns. Att utgå från definitioner och 
regler i Bonus-Malus-systemet kan samtidigt vara problematiskt, om denna lagstiftning till exempel 
skulle ändras eller avskaffas innan planens slut- och målår. En friskrivning här skulle till exempel 
kunna vara att förtydliga att kommunen utgår från definitionerna år 2020, oberoende av 
lagstiftningens utveckling gällande drivmedelsval de kommande åren. 

Andelen miljöbilar påverkas, som bekant, främst av nationella lagar, regler och skatter. Även 
kommuner kan dock främja utvecklingen genom informationsspridning och utbyggnad av 
infrastruktur. Länsstyrelsen ser därför gärna en tydligare målnivå gällande andelen miljöbilar i 
kommunen, eftersom det finns ett mål på regional nivå om 100 % fossilbränslefri fordonsflotta 2030. 
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En kommunal målsättning får gärna innehålla ungefärlig bränslesammansättning och fördelning, t.ex. 
för tunga fordon respektive personbilar. 

Vid slutet av 2019 hade Lomma kommuns invånares personbilsflotta drivmedelsandelar i princip 
identiska med Skåne län som helhet, dvs. en andel bensin- och dieselbilar kring cirka 90 %. Dock 
utgjorde andelen el- och laddhybrider cirka 20 % av nyregistrerade fordon under första halva av 
2020. En omfattande utbyggnad av laddinfrastruktur måste alltså tillkomma i Lomma kommun. Det 
är här bra att kommunen har ambitionen att utveckla ett helhetsgrepp genom en ”övergripande 
strategi för laddstolpar”. Länsstyrelsen ser dock gärna att laddinfrastrukturfrågan ges något större 
utrymme även i energi- och klimatplanen. 

Laddinfrastruktur 
Länsstyrelsen har nyligen tagit fram en regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och 
elfordon, som kommer uppdateras löpande. Denna kan förhoppningsvis framöver utgöra ett stöd för 
Lomma kommun i den strategiska planeringen av laddpunkter. Enligt EU bör det, för varje laddbart 
fordon, finnas 0,1 publika laddpunkter, för en heltäckande laddinfrastruktur. Länsstyrelsen ser därför 
gärna en tydligare målsättning gällande antalet laddpunkter i kommunen. Länsstyrelsen vill samtidigt 
betona att den strategiska placeringen av laddinfrastrukturen samt dess effekt (t.ex. andelen s.k. 
”snabbladdare”) också är mycket viktigt i sammanhanget, samt hänsyn till lokala trafikflöden (t.ex. 
genomfartstrafik). 

Länsstyrelsen ser också gärna ett kortare resonemang om antalet icke-publika laddstationer (t.ex. i 
bostadsrättsgarage och vid arbetsplatser) samt hur man vill uppmuntra till att ett heltäckande nät för 
att dessa finns år 2030. Detta då icke-publik normalladdning står för den största delen av laddningen 
av elfordon. Det finns t.om. år 2022 avsatta statliga investeringsstöd både för publik och för icke-
publik laddinfrastruktur. Information om detta skulle kommunen kunna spridas genom exempelvis 
den kommunala klimat- och energirådgivningen. 

Solenergi och vindkraftsproduktion 
Länsstyrelsen ser också positivt på att tydliga mål satts för solenergiproduktion kopplat till egna 
fastigheter. Enligt rapporten Solenergipotentialen för Skånes bebyggelse: enligt två framtidsscenarier 
(Lingfors & Widén 2018), finns det en potential på cirka 55 GWh/år solelsproduktion i Lomma 
kommun. År 2019 fanns totalt 129 anläggningar med en sammanlagd installerad effekt på cirka 1,5 
MW. Ett mål eller indikator gällande total installerad effekt, alternativt antal anläggningar i 
kommunen, hade varit ett bra komplement, samt ett längre resonemang kring solenergipotentialens 
totala andel av energiproduktionen i kommunen på längre sikt. Om den politiska viljan för vindkraft i 
dagsläget är måttlig, kan högre ambitioner på solenergisidan kanske istället vara lämpligt. 

Det är också mycket bra att en ny vindkraftsutredning samt uppdaterad policy i framtiden, nämns i 
planen. Länsstyrelsen påminner också om möjligheten till s.k. repowering, dvs. en möjlighet att få 
högre installerad effekt på befintliga verk. 

Konsumtionsperspektivet 
Länsstyrelsen ser det som positivt att kommunen tar ett tydligt ställningstagande till de viktiga 
frågorna om konsumtionens klimatpåverkan. Länsstyrelsen har här kännedom om att en modell för 
bedömning av regionala utsläpp från konsumtion håller på att utarbetas, vilken framöver 
förhoppningsvis kan vara ett stöd i arbetet på lokal nivå i Lomma. 

Länsstyrelsen noterar i planen att indikator för åtgärd 3.1.1 saknas, och föreslår här genomförd 
åtgärd (t.ex. per år) som indikator. 

Bilaga 3. Samrådsredogörelse - Energi- och klimatplan för Lomma kommun 2021-2025



  Energi- och klimatplan KS/KF 2018:211.370 
Samrådsredogörelse 

2020-10-07 
 

22 
 

Vidare föreslås en indikator kopplat till hushållens avfallsmängd i kommunen (se exempelvis Avfall 
Sveriges statistik per kommun), alternativt växthusgasutsläpp kopplat till avfallsmängder i 
kommunen - gärna kopplat till åtgärd 3.1.2. 

Finansförvaltning och upphandling 
Delvis kopplat till konsumtionsperspektivet, ser länsstyrelsen även positivt på att finansförvaltning 
tas upp. Denna åtgärd finns även med i den regionala klimat- och energistrategin, där de skånska 
kommunerna nämns som huvudaktörer. Länsstyrelsen föreslår här att kommunen tar fram eller 
använder sig av någon form av beräkningsmodell för klimatpåverkan från sina finansiella placeringar. 

Det är bra att kommunen även nämner upphandling som ett viktigt instrument. En uppdatering av 
upphandlingspolicy innebär dock inte automatiskt att denna ställer tillräckligt hårda och konkreta 
krav för att uppfylla utsläppsmålen. Detta skulle kunna kompletteras med t.ex. mål om att specifika 
upphandlade produkter och tjänster ska vara fossilbränslefria till ett visst årtal. Detta kan vara extra 
viktigt om kommunen har omfattande verksamhet utlagt på entreprenad. 

Energieffektivisering av fastigheter 
Det är också bra att konkreta åtgärder gällande effektivisering tas upp. Länsstyrelsen kan här 
rekommendera resultatsammanställningen för projektet Energieffektiva kommunala fastigheter – 
värdeskapande fastighetsförvaltning. Här har det beräknats en potential att sänka den 
genomsnittliga skånska kommunala energianvändningen med i snitt 55 kWh per kvadratmeter, 
genom att modernisera byggnaderna med lönsamma åtgärder. Till detta tillkommer betydande 
ekonomiska besparingar - se vidare rapporten Från energislöseri till värdeskapande kapitalkostnader. 

Sammanfattningsvis ser länsstyrelsen överlag positivt på planens upplägg, ambitionsnivå och 
innehåll. Med ovan nämnda ändringsförslag (främst inom områdena transporter och tillhörande 
infrastruktur) kan planens funktion och genomförbarhet förbättras ytterligare. Vi önskar Lomma 
kommun lycka till i det fortsatta arbetet. 

Kommentar:  

Planens syfte och roll i kommunen anges översiktligt i sammanfattningen och inledningen, samt mer 
detaljerat under styckena Syfte, Mål och åtgärder samt Genomförande och uppföljning. 
Sammanfattningen innefattar kortfattad info om hela dokumentet: bakgrundskunskap, potential och 
planens syfte. 

Det är angivet att målen utformats SMART men att de ”delvis ses som visionära”. Anledningen till 
detta är angiven i följande mening som nu kompletterats med inledningen ”Detta beror på att…”. 

Då planen ej påverkar handeln med utsläppsrätter är det kommunens förhållning till utsläppsrätter ej 
inkluderat i planen. Det är dock tillagt i åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1) till åtgärd 1.4.1 att modellen 
som ska utvecklas för att följa upp klimatpåverkan även inkludera koppling till handeln med 
utsläppsrätter. 

Inom energi- och klimatplanering är det stor variation i hur specifika mål, åtgärder och beräkningar 
är beroende på vad som bedöms få bäst genomslag. Lomma kommuns energi- och klimatplan har ett 
stort fokus på genomförande av åtgärder under planperioden. Det övergripande målet innefattar 
samtliga åtgärder i hela planen, detta är förtydligat i beskrivningen till mål 1.1. Kommunen kommer 
att utveckla sin beräkningsmodell av klimatpåverkan inom åtgärd 1.4.1.  

I bilaga 2 (Nulägesanalys), figur 5 ligger kommunens lokala mål högre på y-axeln då det målåret är 
tidigare (se x-axeln) än det regionala och nationella. Målåren har dock förtydligats i legenden till 
figuren. Det har även förtydligats i figurtexten att ”Det lokala målet avser mål 1.1 i denna energi- och 
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klimatplan som ska uppfyllas år 2025, det är satt i en linjär minskningstakt som för att leda till att 
uppfylla det regionala målet år 2030.”. 

Då kommunen har låg andel industri är påverkansgraden på gods- och varudistribution inom 
kommunen som geografisk enhet låg. Största andelen transporter sker med genomfartstrafik. 
Gällande kommunorganisationens transporter finns åtgärder gällande samordnade transporter 
(åtgärd 2.2.2 och 2.3.3). 

Energilagring finns med som åtgärd (4.4.3). I åtgärdsbeskrivningen anges att den ska vara innovativ i 
ett första skede och exempelvis nyttja en växande elbilsflotta som lagringsresurs.  

Anläggning och uppföljning av biogastankställen ryms inom åtgärd 2.1.6 ” Lomma kommun ska verka 
för att öka allmänhetens tillgång till stationer med förnybara bränslen för exempelvis miljöbilar, 
elmopeder och elcyklar.”. Satsning på biogas ryms delvis inom åtgärd 1.3.2 ” Kommunen ska 
samverka med externa aktörer kring innovativa klimatsmarta lösningar.”. I åtgärdsbeskrivningen har 
bland annat följande formulering lagts till: ”Genom löpande samarbete med externa aktörer ska 
Lomma kommun verka för och/eller bidra med förslag och lösningar som gör det möjligt för aktören 
att använda och utveckla mer klimatsmarta hållbarhetslösningar i sina verksamheter.”. 

I åtgärdsbeskrivningen för åtgärd 2.2.4 anges att ”Med miljöbil avses enbart bonusklassad bil enligt 
klassificeringssystemet Bonus-Malus eller motsvarande nivå i efterföljande klassificeringssystem”. 
Den nya miljöbilsdefinitionen innebär att de bilar som klassats som bonus-bilar är miljöbilar, de 
släpper ut under 70 gram koldioxid per kilometer, detta innebär att miljöbilar utgörs av elbilar, 
laddhybrider och biogasbilar. Förändringen innebär därmed ingen skillnad i formuleringen. 
Målsättningen 2.2 stämmer. Åtgärd 2.1.6 innefattar olika typer av miljövänliga bränslen, det är tillagt 
att åtgärden avser insatser ”…utöver kraven i Plan- och bygglagen”. 

Det är bra att regional modell för konsumtionsbaserade utsläpp är på gång. I dagsläget finns enbart 
konsumtionsbaserade utsläpp på nationell nivå. Att följa upp konsumtionsbaserade utsläpp i Lomma 
kommun per år är därför inte möjligt. I ett första skede handlar det nu om att förstå och kartlägga de 
konsumtionsbaserade utsläppen på lokal nivå. Detta ingår i åtgärd 1.4.1 

Malmö stad 
Sammanfattning 
Malmö stad ställer sig positiv till Lomma kommuns Energi- och klimatplan som har en tydlig och 
relevant struktur och med tillhörande biligor som ger en fördjupad bild av planen. Kommunen ser 
själva att de har möjligheten och viljan att ligga i framkant i energi-och klimatarbetet, och har satt 
tuffa mål för kommunens arbete de kommande fem åren. Malmö stad ser dock en viss diskrepans 
mellan mål och utpekade åtgärder, där utpekade åtgärder inte alltid framstår som tillräckliga för att 
målen ska kunna uppnås. Vidare lyfts transportsektorn fram som den största utsläppskällan av 
växthusgaser i kommunen, men där Malmö stad ser att skarpare mål skulle kunna sättas och 
åtgärderna skulle kunna breddas till att handla om mer än persontrafik. 

Yttrande 
Malmö stad ser positivt på Lomma kommuns Energiplan som har en tydlig och relevant struktur, 
ambitiösa mål och med tillhörande bilagor som ger en fördjupad bild av planen framtagande och 
målsättningar. Med detta sagt har Malmö stad följande synpunkter sorterade efter rubriksättningen i 
Energi- och klimatplanen. Generella synpunkter Strategin har en generellt tydlig och bra struktur. Ett 
exempel på det är uppdelningen av mål och åtgärder mellan det geografiska området och den 
kommunala organisationen. Bilagorna ger dessutom en bra fördjupad insyn i framtagandet av 
planen. De bidrar med en grundlig nulägesanalys, en b�dömning av åtgärdernas omfattning och 
resultat samt en tydlig parallell process med framtagandet av Lommas uppdaterade översiktsplan. 
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Samtidigt ser inte Malmö riktigt relevansen i de Bedömningar av "åtgärdernas effekter" som 
redovisas i bilaga 1 Fördjupning av åtgärder. Hur dessa har tagits fram framgår inte, och inte heller 
varför "mjuka" åtgärder som är informativa eller handlar om samverkan bedöms ge mycket stora 
resultat.  

Mål och åtgärder 

Lomma kommuns lyfter i de inledande skrivningar att de har goda förutsättningar att kunna sätta 
tuffa och skarpa mål och gå i bräschen för arbetet med energi- och klimatfrågor. Detta ser Malmö 
stad som en mycket god och effektfull utgångspunkt i kommunens energi- och klimatarbete. Det 
finns däremot en viss otydlighet kring Energi- och klimatplanens mål då de beskrivs som att de inte 
alltid är mätbara utan delvis ska ses som visionära (se sidan 12 under rubriken "Mål"). Det är Malmö 
stads uppfattning att detta riskerar att skapa otydlighet, särskilt om man blandar mätbara och 
visionära mål. Med tanke på den relativt korta· tidsperiod som planen ska gälla för bör mål vara 
skarpt formulerade, även om de inte alltid måste vara kvantitativa. 

Avsnitt 1. Övergripande mål 

Generellt ser Malmö stad en viss diskrepans mellan mål och utpekade åtgärder, där utpekade 
åtgårder inte alltid framstår som tillräckliga för att målen ska kunna nås. Ett exempel är mål 1.1, att 
kommunens utsläpp ska minskas med 70 procent till år 2025, vilket antagligen skulle kräva mycket 
omfattande åtgärder som inte motsvaras av de som presenteras i planen. Planen presenterar primärt 
åtgärder som handlar om att uppmuntra, informera och fortbilda vilket Malmö stad bedömer inte är 
tillräckligt skarpa åtgärder för att uppnå målet. 

Avsnitt 2. Transporter 

Transportsektorn har i Energi- och klimatplanen identifierats som den största utsläppskällan av 
växthusgaser i kommunen, och att denna sektor pekas ut särskilt ser Malmö stad positivt på. 
Omställningen av transportsektorn är en svår men absolut nödvändig uppgift för att nå lokala såväl 
som nationella klimatmål, och där arbetet måste påbörjas idag för att nationella klimatmål ska kunna 
nås. Med detta i åtanke anser Malmö stad att åtgärderna inom detta fokusområde skulle kunna 
breddas och även formuleras skarpare. De hanterar i nuläget mest persontrafik men det saknas 
åtgärder gällande till exempel tunga transporter och varuleveranser, där den förra enligt Energi- och 
klimatplanens bilaga 2 är den största källan till växthusgaser efter personbilstrafik. Vidare är 
målpunkten för just detta mål 2030, alltså inte 2025 som Energi- och klimatplanen i övrigt sträcker sig 
till. Detta kan förvirra, och Lomma kommun bör överväga att ta fram ett kvantitativt mål för 2025. 
Detta gör att målet linjerar med planen i övrigt och har även fördelen att sätta större press på 
omställningsarbetet då målet ligger nära i tid vilket kan få effekten att saker sätts i rullning snabbt. 

Vidare så har åtgärderna sin tyngdpunkt mot åtgärder inom beteendeförändring och för att minska 
trafikarbetet (attraktiva alternativ, p-norm etc.). Beteendeförändring är nödvändigt men troligen inte 
tillräckligt för att nå målet om 70 procent minskade utsläpp av växthusgaser, inte minst med tanke på 
att Lomma kommuns invånare ofta nyttjar bilen även på korta resor under 1 km. Här hade Malmö 
stad önskat skarpare åtgärdsförslag för att driva på omställningen till en elektrifierad fordonsflotta, 
kompletterat med andra förnybara bränslen. 

Avsnitt 4. Energianvändning 

Målet att energianvändningen för kommunorganisationens fastigheter ska halveras mellan 2009 och 
2025 framstår som oerhört ambitiöst men är troligen nåbart utifrån de uppgifter som Malmö stad 
har hittat vad gäller kommunens energianvändning (kWh/A temp) . Malmö stad efterfrågar mer 
information i Energi- och klimatplanens bilagor som ger en nuläges bild av kommunens egna 
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fastighets bestånd och som tydligare redogör vad som ska mätas (total energi, fastighetsenergi, 
primärenergi, köpt energi, per areaenhet eller per capita etc.) samt vilka specifika åtgärder som 
planeras för kommunens fastigheter som gör att målet kommer nås. 

Avsnitt 6. Balansering och kompensation 

Att inkludera tydliga och ambitiösa mål kring hur kommunen ska ta ansvar för, bevara och utöka det 
kol som binds i marken inom kommunens gränser ser Malmö stad som oerhört positivt. Att Lomma 
kommun utifrån sina förutsättningar och tillgång till framför allt ung skog lyfter frågan och ger det ett 
eget fokusområde visar på självinsikt och ger troligen kommunen en bättre chans att nå sina 
klimatmål framöver. Arbetet kan också inspirera andra kommuner och hjälpa dem inkludera 
motsvarande mål i de många miljö- och klimatprogram som tas fram i landet. 

Övrigt 
Lommas kommunikation kring kommunens framtidsplaner gällande vindkraft är enligt Malmö stad 
inte konsekvent. I översiktsplanen för 2020 står det att vindkraft till havs inte är tillåten medan 
energi- och klimatplanen pekar på en vilja att ta fram en ny policy i vindkraftsfrågan. Då Malmö och 
Lomma delar kommungräns till havs skulle en dialog mellan kommunerna kring havsbaserad 
vindkraft vara positiv. Malmö stad noterar även, med tanke på gränsen till havs, att man vid 
beskrivningen av Lomma kommun i inledningen av Energi- och klimatplanen glömt att nämna Malmö 
som en angränsande kommun. 

Kommentar:  

Inom energi- och klimatplanering är det stor variation i hur specifika mål, åtgärder och beräkningar 
är formulerade beroende på vad som bedöms få bäst genomslag. Lomma kommuns energi- och 
klimatplan har ett stort fokus på genomförande av åtgärder under planperioden. Det övergripande 
målet innefattar samtliga åtgärder i hela planen, detta är förtydligat i beskrivningen till mål 1.1. 
Kommunen kommer att utveckla sin beräkningsmodell av klimatpåverkan inom åtgärd 1.4.1.  

Lomma kommun har väldigt begränsad påverkan på större delen av utsläpp från tunga transporter 
och varuleveranser som orsakas av genomfartstrafik på E6. Beteendepåverkan anses ha en stor 
påverkansmöjlighet med tanke på kommuninvånarnas demografi, resurser och utbildningsnivå. 

Gällande vindkraft så avser planen att förbättra och utveckla dagens kompetens inom området 
genom att en ny vindkraftsutredning och -policy ska tas fram (åtgärd 4.2.5). Utredningen syftar till 
vara ett framtida planeringsunderlag genom att bland annat kartlägga och redogöra för olika typer 
av skyddsområden, infrastruktur, bebyggelse, säkerhetszoner, känsliga marina och landbaserade 
naturmiljöer, samt andra faktorer som påverkar utbyggnaden av vindkraft. Denna formulering ha 
lagts till i åtgärdsbeskrivningen till 4.2.5. 

Naturskyddsföreningen Lomma – Bjärred 
Föreningen har följande synpunkter på planen, vilka här redovisas i sidoordning: 

s. 8 Att kommunen har väldigt lite industriverksamhet betyder tyvärr att invånarna måste pendla till 
kommuner där jobben finns. Mer resor och mer utsläpp alltså. Att tolka lite industri som något 
positivt för kommunen innebär egentligen bara att man skjuter över eventuella problem till en annan 
kommun, dit våra invånare måste pendla. 

s. 15 Att år 2025 ha minskat utsläppen med 70 % Gmf med 1990) är ett bra mål. Vi undrar dock vad 
som händer om man 2024 märker att målet inte alls kommer att nås med de insatser som vidtagits. 
Blir det då mer resurser tilldelat eller redigerar ni målet? 
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s. 23 Åtgärd 4.2.3 Formuleringen "ska verka for att" uppfattar vi inte som speciellt bindande. Det 
räcker att använda ordet ska, och därmed tydligt visa en av alla åtgärder som behövs för att uppnå 
klimatomställningen. 

s. 25 Åtgärd 4.4.2 Det finns kanske någon förklaring till just 12 %, men det får man kanske svar på 
någon gång. Varför inte välja 20 % istället? Eventuell överskottsenergi kan ju användas i befintliga 
byggnader som saknar solceller. 

Följande hänvisar till Bilaga 1 - Fördjupning av åtgärder 
s. 19 Åtgärd 3.2.4 Att öka andelen vegetarisk mat är bra. Vi undrar dock vilken måttstock ni kommer 
att använda. Flera andra kommuner har arbetat ganska länge med detta så det kanske är lämpligt att 
inspireras av hur andra gör.  

Följande hänvisar till Bilaga 2 -Nulägesanalys 
s. 6 Figur 7 innehåller inte värden för år 2013, vilket är olyckligt. Figuren skulle bli mycket bättre om 
de värdena också är med. 

Följande hänvisar till Bilaga 3 - Styrmedel och ramverk 
s. 15 Följande två punkter väcker minst sagt förvåning när de står så här efter varandra. 

" • Kommunen ska verka for att etableras som ett nationellt centrum för hållbarhet och grön tillväxt. 

" • Vmdkraft till havs får ej förekomma. 

En hållbar framtid kräver ett eget ansvar för kommunens energibehov. Då kommunens yta är så liten 
behövs havet för de vindkraftverk som är en viktig del i vår energi-försörjning. Ska intentionerna i 
den första punkten hållas är vindkraft och sol den framtid kommunen måste investera i. Att då så 
blankt neka placering av vindkraft till havs är inte hållbart. 

Kommentar: 

Med fördel av liten industri avses att kommunens möjlighet att påverka utsläppen inom kommunens 
gränser är större. Målformuleringen 1.1 har dock förtydligats gällande hur klimatpåverkan ska följas 
upp. Det har även lagts till i stycket ”Genomförande och uppföljning” att mindre uppföljningar av 
planens åtgärder ska genomföras årligen. Den viktigaste målsättningen för Lomma kommun är att 
minska klimatpåverkan snabbare än regionen och nationen, exakta beräkningar av 
utsläppsminskningar är komplicerade och de kommer att utvecklas i samband med åtgärd 1.4.1. Mål 
1.1 är avsett att uppfyllas och det är ej avsett att förändras under planperioden.   

Gällande åtgärd 4.2.3 föregås uppförande av större anläggning för produktion av grön energi av en 
utredningsfas för att analysera lämplig och möjlig typ och yta samt kostnader. Utredningen ska 
genomföras inom planperioden.  

Lomma kommun har i dagsläget en hög andel vegetarisk mat, att utöka denna andel samt 
sammanställa och minska skolbespisningens klimatpåverkan är en viktig del i att uppnå mål 3.2. 
Uppföljningen av kommunens klimatpåverkan ska utvecklas inom åtgärd 1.4.1.   

Gällande vindkraften, se kommentar till yttrande från Malmö stad (ovan). 

Region Skåne 
Region Skåne lämnar inga synpunkter på Energi- och klimatplan för Lomma kommun utöver att 
hänsyn bör tas till regionala energi- och klimat-relaterade ställningstaganden och mål i 

- Regional utvecklingsstrategi för Skåne ”Det öppna Skåne” (Region Skåne 2020) 
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- Klimat- och energistrategi för Skåne (Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och 
Kommunförbundet Skåne 2018) 

Sveriges lantbruksuniversitet 
Specifika synpunkter 
Sida 20, åtgärd 3. 1.3: Det saknas en närmare beskrivning av vad åtgärden kan innebära eller i vilken 
omfattning/med vilken effekt åtgärden ska planeras. Åtgärden beskrivs närmare i Bilaga 1, men 
omfattningen behöv definieras (t.ex. som effekt på växthusgasbalansen eller dylikt). 

Sida 20, 3.1.4. Använd samma omskrivning som i åtgärd 3.2.2 (sida 21): "tillverkade av fossila 
råvaror" istället för "gjorda av fossila bränslen" 

Sida 21, åtgärd 3.2.1: Vad innebär det att "arbeta med" "hållbarhetskriterier i finansförvaltningen."? 
Ska kriterierna eller en viss handlingsplan implementeras? 

Sida 23, åtgärd 4.2.5: Åtgärden garanterar inte att vindkraften byggs ut, den kan tvärtom resulterar i 
att t.ex. områden som tidigare utpekats som möjliga läge för vindkraftsanläggningar tas bort. En 
positiv formulering om att vindkraftens utbyggnad ska främjas hade varit önskvärd. 

Sida 25, åtgärd 4.4.3: Vem och hur definierar man behovet? En formulering kring målet med 
energilagring hade varit att föredra. 

Sida 28, mål 6.1: Det fattas en åtgärd för att skydda jordbruksmark som en kolsänka. 

Sida 28, mål 6.1: Det fattas en åtgärd för att främja ökning av markkolen i jordbruksmark, t.ex. 
genom ett informationsprojekt och rådgivning för lantbrukare. Kanske även en progressiv åtgärd som 
stöd för vissa åtgärder t.ex. genom premier. Detta kan komplettera även åtgärd 6.2.1. 

Kommentar: 

Tyvärr är dagens tillgängliga statistik oftast för grovskalig eller bristfällig för att korrekt kunna följa 
upp de komplexa mönster som leder till kommunens klimatpåverkan. Som specifik åtgärd (1.4.1) har 
det därför lagts till att en modell ska utvecklas för uppföljning av kommunens totala energiflöden och 
klimatpåverkan. 

Formuleringen av åtgärd 3.1.4 har ändrats enligt förslag. 

Hållbarhetskriterier inom finansförvaltningen styrs av finanspolicy inom skånska finansiella 
samverkansgruppen G8, bestående av Burlöv, Kävlinge, Lomma, Markaryd, Sjöbo, Svedala, Vellinge 
samt Örkelljunga kommun. Åtgärden är dock specificerad i energi- och klimatplanen för att ingå i 
uppföljningen av arbetet med minskad klimatpåverkan.   

Gällande synpunkt om vindkraft, se kommentar till yttrande från Malmö stad (ovan). 

Åtgärd 4.4.3 ligger under teknisk nämnd, och behov definieras därför av dem. Beskrivning av 
åtgärden finns i bilaga 1. 

Ny åtgärd (6.1.3) har skapats gällande inbindning av kol i jordbruksmark: ”Lomma kommun ska vid 
tillfälle verka för ökad kolinbindning i jordbruksmark.”. Följande åtgärdsbeskrivning har lagt till: ” 
Kommunen ska verka för att kolinbindning i jordbruksmark ökar, hänsyn ska dock tas till 
produktionen. Åtgärden kan innefatta omvandling till betesmark eller minskning av lustgasutsläpp 
genom minskad gödsling, den kan även vara kopplad till åtgärd 6.1.4 om biokol.”. 

Svenska kraftnät 
Transmissionsnätet i Lomma kommun 
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I Lomma kommun har Svenska kraftnät en 400 lcV-ledning mellan Barsebäck och Sege tillhörande 
transmissionsnätet för el. Svenska kraftnät har ledningsrätt för kraftledningen som är av betydelse 
för rikets elförsörjning. Ledningsrätten innebär att åtgärd/verksamhet som på något sätt inskränker 
Svenska kraftnäts verksamhet, inte får vidtas på fastighet som belastas av ledningsrätt. 

En ansökan om förlängning av befintlig koncession mellan Barsebäck och Sege är inskickad till 
Energimarknadsinspektionen. Koncessionen avses förlängas i befintlig sträckning förutom vid Hjärup 
där ledningen förflyttas för att undvika tätorten. 

Energiplaneringen i Lomma kommun 
Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det i varje kommun finnas en aktuell plan 
för tillförsel, distribution och användning av energi, en så kallad energiplan. En energiplan ska främja 
hushållningen med energi, verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. Den kommunala 
energiplaneringen är, utöver ett underlag för energieffektivisering, en god grund för 
elberedskapsarbete, mellankommunal planering avseende elsystemet och en utgångspunkt i arbetet 
med att säkerställa kommuners effektbehov. 

Svenska kraftnät vill även poängtera att samhället går mot en ökad elektrifiering och 
energianvändning. Utgångspunkten i energiplanering bör därför vara att säkerställa framtida 
effektbehov och att söka minska sitt elberoende och effektivisera sin konsumtion. 

Föreliggande plan anger att förnybar elproduktion som sol och vind bör gynnas. Svenska kraftnät vill 
att Lomma kommun ser till att exploatering av mark, till exempel för vindkraft, inte försämrar 
framkomligheten för framtida transmissions- nätsledningar längs befintliga stråk. Möjligheterna till 
kapacitetshöjning med hjälp av uppgraderade ledningar i befintliga stråk kan på detta sätt värnas. 

En möjlig konsekvens av att framkomligheten för transmissionsnätsledningar i området begränsas är 
att eventuella höjningar av taket för effektuttag från region- och transmissionsnätet runt och i 
Lomma kommun kan komma att begränsas, försenas och fördyras. Detta skulle kunna påverka 
förutsättningarna för elektrifiering i kommunen negativt. 

Prioriteras förutsättningarna för lokal vindkraftsutbyggnad högre än ett ändamålsenligt 
transmissionsnät kan resultatet på nationell och global nivå innebära en minskad total 
vindkraftsproduktion, vilket i sin tur skulle kunna minska andelen förnybar producerad energi som 
konsumeras i och av Lomma kommun. 

Allmän information 
Svenska kraftnät vill påminna om att all utbyggnad av elproduktion kräver anslutningsnät. Vid större 
produktionsetableringar krävs ofta förstärkningar av såväl lokal-, region- som stamnät. All 
produktionsutbyggnad medför därmed utbyggnad av infrastrukturen för el. Detta bör beaktas vid 
planering av utbyggnad av elproduktion. 

Vid planering av vindkraftsanläggar krävs ett visst säkerhetsavstånd mellan vindkraftverk och våra 
anläggningar. Avståndet får inte vara sådant att ett vindkraftverk skulle kunna falla över en 
kraftledning vid ett haveri. Avstånden måste även vara tillräckliga för att möjliggöra en säker 
flygbesiktning samt tillräckliga mellan kraftledningens jordpunkter och jordpunkter i 
vindkraftsanläggningens uppsamlingsnät. 

För att upprätthålla en god flygsäkerhet vid besiktningar rekommenderar Transportstyrelsen att 
vindkraftverk och master med stag med en totalhöjd lägre än 50 meter placeras minst 100 meter 
från kraftledning. Vindkraftverk och master med stag med en totalhöjd över 50 meter bör placeras 
minst 200 meter från kraftledning. Avståndet beräknas med utgångspunkt från kraftverksrotorns 
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periferi. För verk med en rotordiameter på 1oo meter eller mer bör avståndet mellan torn och 
ledning vara större än 250 meter. 

Svenska kraftnät vill att hänsyn tas till ovan angivna rekommenderade skyddsavstånd och att 
kommunen lägger till detta till vindbruksplanens riktlinjer. Svenska kraftnät vill även framhålla vikten 
av att kommunen planerar för den mark som kan komma att behövas för nya kraftledningar vid 
upprättande av vindkraftsutbyggnad. 

Svenska kraftnät vill informera om att våra anläggningsobjekt finns att hämta via Geodataportalen, 
www.geodata.se. som WMS eller som en shape-fil. Informationen innehåller den geografiska 
positionen för Svenska kraftnäts ledningar, stolpar, stationer och stationsområden. Utöver den 
geografiska positionen finns uppgifter om förläggningssätt (luftledning, kabel etc.) och spänningsnivå 
för våra ledningar. Vid produktion av kartor där Svenska kraftnäts geografiska 
anläggningsinformation används ska följande copyrighttext framgå: ”© Affärsverket svenska 
kraftnät”. 

Kommentar:  

Gällande utredning av större anläggning för produktion av grön energi har anslutande elnät och 
förstärkningar av elnät lagts till i åtgärdsbeskrivningen (bilaga 1) bland faktorerna som utredning bör 
innefatta. 

Planprövning samt eventuell bedömning av betydande miljöpåverkan, miljökonsekvensbeskrivning 
och tillståndsprövning av större anläggningar hänskjuts i enlighet med åtgärdsbeskrivningarna 
(bilaga 1) till senare planeringsfas. 

Följande formulering (bilaga 1) har lagts till i åtgärdsformuleringen till åtgärd 4.2.5: ” Utredningen 
syftar till vara ett framtida planeringsunderlag genom att bland annat kartlägga och redogöra för 
olika typer av skyddsområden, infrastruktur, bebyggelse, säkerhetszoner, känsliga marina och 
landbaserade naturmiljöer, samt andra faktorer som påverkar utbyggnaden av vindkraft.”. 

Sysav 
Sysav har tagit del av förslag till "Energi- och klimatplan för Lomma kommun 2021-2025", som är ute 
på extern remiss. Remissgranskningen har gjorts på ett övergripande plan, utan att titta på alla 
enskilda åtgärdsförslag. Vi vill framföra följande synpunkter på förslaget: 

• Det är en mycket omfattande plan, med många mål och åtgärder. Det är en tydlig struktur med 
fokusområden, mål, åtgärder och indikatorer. Trots detta anser vi att det finns risk att det blir väldigt 
omfattande, med risk för att det inte går att genomföra alla åtgärder. Kommunen bör därför 
överväga om det ska göras hårdare prioritering på mål och åtgärder som ska ingå i planen. 

• Att det är en kombinerad Energi- och klimatplan försvårar förståelsen av syftet något. Det finns risk 
att det är svårt att orientera sig mellan de två områdena, eftersom alla klimatmål/åtgärder inte har 
koppling till energiområdet. 

• Det är inte heller helt tydligt hur den här planen förhåller sig till andra planer och styrdokument, 
om det tex säkerställs att det sker en ordentlig samordning för att minska risk för dubbelarbete med 
åtgärder och uppföljning. Ett exempel är koppling till den gemensamma kretsloppsplanen, där det 
redan finns mål och åtgärder. Det hade varit bättre att endast referera till att dessa finns, utan att 
föreslå nya åtgärder inom det området i den här planen. 
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• Om det inte sker någon ändring i ovanstående är det viktigt att se över val av indikatorer, så det i så 
stor utsträckning som möjligt används samma indikatorer för liknande åtgärdsområden inom olika 
planer/styrdokument för att underlätta uppföljningen. 

• I planen görs en kort uppföljning av föregående plan, med status på åtgärder i denna. Det framgår 
att de flesta är genomförda eller påbörjade. Det framgår dock inte om de åtgärder som inte är 
slutförda har lyfts in i den nya planen rakt av eller kommer följas upp inom ramen för den nya 
planen. 

• Det är stort fokus på fossilfri energi i planen. Sysav anser att det är viktigt att vidga begreppen kring 
hållbar energi. Förnybar energi är viktigt, men det är också återvunnen energi. Återvunnen energi är 
en naturlig del i den regionala el- och värmeförsörjningen och ett ansvarsfullt omhändertagande av 
kommunens restprodukter, något som bör framgå av planen. Det kan i vissa fall till och med vara 
bättre att ta tillvara energi som annars gått till spillo än att bara fokusera på att ursprunget är 
förnybart. Genom att avfall som uppstår i kommunen inte behandlas i den egna kommunen så sker 
en form av "export" av avfall med fossilt innehåll, som utnyttjas för energiåtervinning. Så länge det 
finns produkter som innehåller fossila material kommer det att innebära fossila utsläpp från 
avfallsbehandlingen, eftersom det alltid kommer att finnas en viss restfraktion som behöver 
energiåtervinnas när det av olika anledningar inte är möjligt att återanvända eller materialåtervinna. 
Det borde därför göras samma koppling till klimatpåverkan som uppkommer från avfall som den som 
uppkommer till följd av konsumtion (mål 3.2). 

Kommentar:  

I enlighet med flera andra kommuner är arbetet med begränsad klimatpåverkan inkorporerat i 
energiplanen då det är så nära kopplat till stora delar av energiplaneringen, dok inte allt. Detaljnivån 
på mål och åtgärder för Lomma kommun är satta för att säkra uppfyllnad av åtgärder och önskat 
resultat. Följande formulering har lagts till i kapitlet Genomförande och uppföljning: ” Uppföljningen 
av miljömålsarbetet samordnas i ett enhetligt system med övriga planer och program som berör 
miljömålen.”. Uppföljningen av klimatpåverkan kommer att utvecklas i samband med åtgärd 1.4.1. 
Följande definition har lagts till under åtgärd 4.3.1 och 4.3.2 gällande fastighetsbeståndet och 
nybyggnation: ”Byggnadens energiprestanda ska därför planeras i enlighet med energitrappan: 1. 
Minimera mängden använd energi, 2. Ta tillvara på överskottsenergi, 3. Använd förnybar energi (där 
det är effektivt och inte driver ökade utsläpp), 4. Använd energi från biobränslen eller återvunnen 
energi från avfall, (5. Mindre hållbara alternativ).”.  

Allmänheten 
Privatperson 1 
I åtgärd 6.1.2 nämns att våtmarker ska bevaras och etableras med syfte att lagra kol i landskapet. 
Våtmarkers klimatpåverkan är väldigt varierande och forskningsunderlaget kring detta är fortfarande 
bristfälligt. T.ex. baseras många beräkningar på så kallade emissionsfaktorer som är väldigt 
förenklade. Kunskapsläget kring utsläpp av metan från våtmarker i allmänhet och från återskapade 
våtmarker i synnerhet är lågt. Därför är det viktigt att denna osäkerhet utreds närmare och tas med i 
planeringen av våtmarker som klimatåtgärd. 

Antar för övrigt att hänvisningen till åtgärd 1.1.6. i fördjupningstexten för åtgärd 6.1.2. ska vara 1.1.5 
eftersom 1.1.6 inte finns med i dokumentet. 

Kommentar:  
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Felaktig referering till åtgärd 1.1.6 har ändrats till 1.4.1. Osäkerheten kring våtmarkers 
klimatpåverkan är delvis hanterad i åtgärdsberskrivningen till 6.1.2, detta kommer dock att utredas 
noggrannare inom åtgärd 1.4.1. 

Privatperson 2 
1. Vissa av de planerade åtgärderna bör tidigareläggas. Det är svårt att förstå motivet att avvakta 
några år med åtgärder vilket är fallet med vissa åtgärder enligt planen. Ju tidigare vi kan agera desto 
bättre för klimatet! 

2. Satsa mer resurser på att informera och engagera medborgarna. Stora beteendeförändringar är 
nödvändiga på kort tid på individnivå för att vi ska kunna minska utsläppen av växthusgaser. 
Kommunen har i mitt tycke där en unik möjlighet att nå ut till alla invånare! 

För att vidareutveckla mina tankar gällande punkt 1 ovan så föreslår jag följande: 

Åtgärd 1.4.1: tidigarelägg från 2023 till 2021 - viktigt att få denna modell på plats snarast 

Åtgärd 1.1.1: tidigarelägg från 2024 till 2022 - bygger på att åtgärd 1.4.1 tidigareläggs. Ser stort värde 
i att koldioxidbudgeten är på plats så tidigt som möjligt, ser ingen anledning till att vänta med detta. 
Oerhört viktigt, inte minst i kommunikationen med medborgarna 

Åtgärd 1.1.4: tidigarelägg från 2022 till 2021. Kommunens folkvalda behöver uppdateras årligen, 
även 2021 

Åtgärd 2.2.2: tidigarelägg från 2023 till 2021 - viktig funktion inom kommunen att ha någon som 
ansvarar för kommunens fordon För att vidareutveckla mina tankar gällande punkt 2 ovan så föreslår 
jag följande: 

Åtgärd 1.1.2 och 3.1.1: satsa mer resurser på dessa åtgärder. Försök med olika medel (digitalt, 
pappersutskick, personliga möten etc) aktivt, återkommande och regelbundet nå ut till kommunens 
alla medborgare för att upplysa om vad man som enskild person/familj kan fokusera på för att 
minska sin klimatpåverkan. Ta framför allt upp de saker som gör störst nytta klimatmässigt för den 
enskilde/familjen, såsom att minska på/sluta med flygresor, minska bilkörandet med fossilbil och 
främja övergång till elbil eller andra hållbara transportsätt, anlägga solcellspaneler på bostaden, öka 
intag av vegetarisk föda och minska på köttkonsumtionen, minska på nykonsumtion och öka second 
hand köp etc. Då medborgarna i kommunen har en generellt hög inkomst jämförelsevis så kan man 
med anta att även konsumtionen och konsumtionsrelaterade utsläpp är höga. Därför finns det 
sannolikt mycket att vinna på dessa åtgärder, tex att ändra medborgarnas resevanor (semester, 
aktiviteter etc), minska bilparken och främja byte till elbil samt minska den allmänna konsumtionen. 
Här gäller det att vara särdeles aktiv och finurlig för att nå ut till alla. Ta gärna hjälp av ideella 
klimatgrupper och enskilda klimatintresserade medborgare i kommunen. Varför inte låta 
medborgare anmäla sitt intresse till Lomma kommun och därefter samordna aktiviteter/insatser 
kommun + medborgare. Tänk vilket genomslag det skulle kunna få! 

Kommentar: Kommunen har redan i dagsläget ett pågående arbete med energi och minskad 
klimatpåverkan som delvis styrs av nu gällande energi- och klimatplan. Anledningen till att vissa 
åtgärder dröjer i tiden beror ofta på att de måste ingå i kommunala budgetprocessen ett år innan. 
Det kan också vara så att de dröjer då de är beroende av att andra åtgärder eller processer 
färdigställs först. Åtgärd 2.2.3 har dock tidigarelagts ett år till 2022. Modelleringsåtgärden 1.4.1 
ligger först 2023 då det nu är en intensiv utveckling inom området samt att modellen då faller lagom i 
tiden inför kommande planering och uppföljning. Skolor och föreningar har lagts till i åtgärd 1.1.2, 
åtgärd 3.1.1 styrs främst av kommunens kretsloppsplan. En ny åtgärd (4.1.3) har lagts till för att 
förstärka hållbarhetsaspekter i bygglovsansökan.    

Bilaga 3. Samrådsredogörelse - Energi- och klimatplan för Lomma kommun 2021-2025



  Energi- och klimatplan KS/KF 2018:211.370 
Samrådsredogörelse 

2020-10-07 
 

32 
 

 

 

Bilaga 3. Samrådsredogörelse - Energi- och klimatplan för Lomma kommun 2021-2025



Kommunfullmäktige 
2020-12-03 

Ärende 

4 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 28 (40) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-11-18 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 141   KS KF/2020:70 - 003 
 
 

Förslag till antagande av ny renhållningsordning för Lomma kommun 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt miljöbalken (1998:808) 15 kap 41 § ska det för varje kommun finnas en 
renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska 
innehålla en avfallsplan och de föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av 
regeringens bemyndiganden enligt 15 kap i miljöbalken. Avfallsplanen ska innehålla 
uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska 
avfallets mängd och farlighet. 
 
Kommunfullmäktige fastställde gällande avfallsplan, ”Avfallsplan för Lomma kommun 
2016–2020 Mål och strategier”, 2016-04-21, § 39. Gällande föreskrifter om 
avfallshantering fastställdes av kommunfullmäktige 2016-11-17, § 97. 
 
Tillsammans med Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV, har Lomma kommun och nio 
andra ägarkommuner tagit fram ett förslag till gemensam avfallsplan ”Från avfall till 
resurs – Gemensam kretsloppsplan 2021–2030 för Kävlinge, Lomma, Simrishamn, 
Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad”. Den gemensamma 
planen föreslås ersätta de nu gällande kommunala avfallsplanerna. När det gäller 
avfallsföreskrifterna har de tio ägarkommunerna som omfattas av samarbetet tagit 
fram en gemensam mall som därefter har lokalanpassats till varje enskild kommun. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2020-02-24, § 8, att skicka förslaget till ny 
renhållningsordning innefattande den gemensamma kretsloppsplanen och 
avfallsföreskrifterna på remiss till kommunstyrelsen och övriga nämnder samt att 
ställa ut förslaget på externt samråd. Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-20, § 66, 
att överlämna ett antal synpunkter på förslaget till ny renhållningsordning.  
 
Tekniska avdelningen presenterar i skrivelse daterad 2020-08-25 med bilagor ett 
förslag till antagande av en ny renhållningsordning för Lomma kommun med 
revideringar som har gjorts efter inkomna synpunkter från remissinstanserna och vid 
samrådstillfället. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2020-09-28, § 53, att föreslå kommunstyrelsen 
rekommendera kommunfullmäktige besluta följande: 
 
‒ Fastställa att genomförandet av kretsloppsplanen bedöms innebära betydande 

positiv miljöpåverkan. 
‒ Godkänna genomförd miljöbedömning, inklusive miljökonsekvensbeskrivning, av 

förslag till kretsloppsplan år 2021–2030. 
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KOMMUNSTYRELSEN 2020-11-18 
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‒ Anta den gemensamma kretsloppsplanen år 2021–2030 och dess handlingsbilagor 
i enlighet med bilaga A, med giltighetstid från 2021-01-01. 

‒ Anta avfallsföreskrifterna i enlighet med bilaga B, vilket innebär fastställande av 1-
62 §§ samt dess bilaga 1 och 2. Giltighetstid från 2021-01-01.  

‒ Avsnittet "information" ingår inte i föreskrifter för avfallshantering och tekniska 
nämnden bemyndigas att kunna ändra i densamma vid behov. 

 
Bakgrund 
Syftet med den gemensamma kretsloppsplanen är att skapa en hållbar 
resursanvändning där avfall förebyggs, material och produkter stannar i kretsloppet 
och det avfall som ändå uppstår ses som en resurs. Syftet med planen är även att 
skapa ett brett engagemang för avfallsfrågor och att inspirera till handlingar som 
bidrar till att nå kretsloppsplanens mål. Kretsloppsplanen riktar sig till alla som bor 
eller är verksamma i de tio kommunerna, det vill säga både kommunala förvaltningar 
och bolag samt kommunens invånare, företag och organisationer. 
 
I förslaget till gemensam kretsloppsplan med bilagor redovisas bland annat mål och 
indikatorer för avfallshanteringen, beskrivning av nuläget avseende mängder och 
behandling av avfallet, kommunala styrmedel och verktyg, genomförande och 
uppföljning. Den gemensamma kretsloppsplanen har tre mål som ska främja en 
hållbar resursanvändning i samhället: 
 
‒ Inflödet av material och produkter till kretsloppet har minskat år 2030 
‒ Resursanvändningen i kretsloppet har effektiviserats år 2030 
‒ Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 
 
Eftersom planen gäller under tio år och för tio kommuner ska handlingsplaner tas fram 
årligen för att varje åtgärd ska vara aktuell och flexibel. Varje kommunal verksamhet 
och kommunalt bolag ska fatta beslut om vilka åtgärder som ska vidtas i respektive 
kommun. 
 
De föreslagna föreskrifterna för avfallshantering i Lomma kommun ska reglera 
ansvarsfördelningen mellan kommunen och fastighets- och nyttjanderättsinnehavare 
när det gäller avfallshantering. De föreslagna föreskrifterna innehåller därtill 
bestämmelser om bland annat utformning av avfallsutrymmen, små och enskilda 
avloppsanläggningar, hämtningsplats, drag- och transportväg, åtgärder inför 
hämtning, hämtningsområden och hämtningsintervall, sortering, emballering och 
överlämnande. Dessa föreskrifter utgör tillsammans med den gemensamma 
kretsloppsplanen förslaget till ny renhållningsordning för Lomma kommun.  
 
Kommunledningskontorets bedömning 
Kommunledningskontoret konstaterar i skrivelse 2020-10-31 att det ligger ett gediget 
arbete bakom framtagande av förslaget till gemensam kretsloppsplan och förslaget till 
föreskrifter för avfallshanteringen i Lomma kommun och att så väl kretsloppsplanen 
som föreskrifterna för avfallshantering är mycket väl genomarbetade. 
Kommunledningskontoret konstaterar vidare att genomförandet av kretsloppsplanen 
har möjlighet att leda till flera positiva miljökonsekvenser om de åtgärder som 
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kommunerna vidtar leder till att planens mål och indikatorvärden uppnås. 
Kommunledningskontoret tillstyrker därmed tekniska nämndens förslag till beslut. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-11, § 179. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-11 § 179 
‒ Skrivelse 2020-10-31 från kansliavdelningen 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2020-09-28 § 53 
‒ Förslag till gemensam kretsloppsplan ”Från avfall till resurs – Gemensam 

kretsloppsplan 2021–2030 för Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, 
Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad”, inklusive bilagor 

‒ ”Föreskrifter för avfallshantering Lomma kommun” 
‒ Skrivelse 2020-08-25 från tekniska avdelningen, inklusive samrådsredogörelse 
‒ Protokoll från kommunstyrelsen 2020-05-20, § 66 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2020-02-24 § 8 
‒ ”Avfallsplan för Lomma kommun 2016–2020 Mål och strategier”, Antagen av 

kommunfullmäktige 2016-04-21 § 39 
‒ ”Föreskrifter om avfallshantering Lomma kommun”, Antagna av 

kommunfullmäktige 2016-11-17 § 97 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Genomförd miljöbedömning, inklusive miljökonsekvensbedömning, av förslag till 

kretsloppsplan 2021–2030, godkänns. 
‒ Kommunfullmäktige konstaterar att genomförandet av den gemensamma 

kretsloppsplanen ”Från avfall till resurs – Gemensam kretsloppsplan 2021–2030 
för Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, 
Vellinge och Ystad” bedöms ha positiv miljöpåverkan. 

‒ Renhållningsordning för Lomma kommun, bestående av gemensam kretsloppsplan 
”Från avfall till resurs – Gemensam kretsloppsplan 2021–2030 för Kävlinge, 
Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och 
Ystad” och ”Föreskrifter för avfallshantering Lomma kommun” fastställs i enlighet 
med föreliggande förslag. Renhållningsordningen ska gälla från och med 2021-01-
01, varvid nu gällande renhållningsordning upphör att gälla.  

‒ Tekniska nämnden bemyndigas att vid behov revidera det inledande avsnittet i 
Föreskrifter för avfallshantering Lomma kommun, vilket har rubriken 
”Information” och innehåller information som kompletterar avfallsföreskrifterna. 

 
______________________ 
 
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 

 

   
  
Beträffande förslag till antagande av ny renhållningsordning för Lomma kommun  

 
Ärende 
Enligt miljöbalken (1998:808) 15 kap 41 § ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning 
som ska antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och de 
föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av regeringens bemyndiganden enligt 15 kap i 
miljöbalken. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens 
åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. 
 
Kommunfullmäktige fastställde gällande avfallsplan, ”Avfallsplan för Lomma kommun 2016–2020 
Mål och strategier”, 2016-04-21, § 39. Gällande föreskrifter om avfallshantering fastställdes av 
kommunfullmäktige 2016-11-17, § 97. 
 
Tillsammans med Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV, har Lomma kommun och nio andra 
ägarkommuner tagit fram ett förslag till gemensam avfallsplan ”Från avfall till resurs – Gemensam 
kretsloppsplan 2021–2030 för Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, 
Trelleborg, Vellinge och Ystad”. Den gemensamma planen föreslås ersätta de nu gällande 
kommunala avfallsplanerna. När det gäller avfallsföreskrifterna har de tio ägarkommunerna som 
omfattas av samarbetet tagit fram en gemensam mall som därefter har lokalanpassats till varje 
enskild kommun. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2020-02-24, § 8, att skicka förslaget till ny renhållningsordning 
innefattande den gemensamma kretsloppsplanen och avfallsföreskrifterna på remiss till 
kommunstyrelsen och övriga nämnder samt att ställa ut förslaget på externt samråd. 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-20, § 66, att överlämna ett antal synpunkter på förslaget till ny 
renhållningsordning.  
 
Tekniska avdelningen presenterar i skrivelse daterad 2020-08-25 med bilagor ett förslag till 
antagande av en ny renhållningsordning för Lomma kommun med revideringar som har gjorts efter 
inkomna synpunkter från remissinstanserna och vid samrådstillfället. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2020-09-28, § 53, att föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige besluta följande: 
 

− Fastställa att genomförandet av kretsloppsplanen bedöms innebära betydande positiv 
miljöpåverkan. 

− Godkänna genomförd miljöbedömning, inklusive miljökonsekvensbeskrivning, av förslag till 
kretsloppsplan år 2021–2030. 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2020-10-31 
Kansliavdelningen  

Vår referens: Maria Franzén   
Direkttel: 040-641 16 45  
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienr: KS KF/2020:70 
Er referens:  
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− Anta den gemensamma kretsloppsplanen år 2021–2030 och dess handlingsbilagor i enlighet 
med bilaga A, med giltighetstid från 2021-01-01. 

− Anta avfallsföreskrifterna i enlighet med bilaga B, vilket innebär fastställande av 1-62 §§ samt 
dess bilaga 1 och 2. Giltighetstid från 2021-01-01.  

− Avsnittet "information" ingår inte i föreskrifter för avfallshantering och tekniska nämnden 
bemyndigas att kunna ändra i densamma vid behov. 

 
Bakgrund/analys 
Syftet med den gemensamma kretsloppsplanen är att skapa en hållbar resursanvändning där avfall 
förebyggs, material och produkter stannar i kretsloppet och det avfall som ändå uppstår ses som en 
resurs. Syftet med planen är även att skapa ett brett engagemang för avfallsfrågor och att inspirera 
till handlingar som bidrar till att nå kretsloppsplanens mål. Kretsloppsplanen riktar sig till alla som bor 
eller är verksamma i de tio kommunerna, det vill säga både kommunala förvaltningar och bolag samt 
kommunens invånare, företag och organisationer. 
 
I förslaget till gemensam kretsloppsplan med bilagor redovisas bland annat mål och indikatorer för 
avfallshanteringen, beskrivning av nuläget avseende mängder och behandling av avfallet, kommunala 
styrmedel och verktyg, genomförande och uppföljning. Den gemensamma kretsloppsplanen har tre 
mål som ska främja en hållbar resursanvändning i samhället: 
 

− Inflödet av material och produkter till kretsloppet har minskat år 2030 
− Resursanvändningen i kretsloppet har effektiviserats år 2030 
− Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 

 
Till respektive mål i kretsloppsplanen har indikatorer kopplats och varje indikator har ett 
indikatorvärde. Målen och indikatorerna ska följas upp varje år. De tre målen nås när samtliga 
indikatorvärden är uppnådda. Indikatorerna och indikatorvärdena fokuserar på områdena offentlig 
upphandling, tillsyn, fysisk planering, långsiktigt byggande, hållbar konsumtion, matavfall och 
matsvinn, återbruk, grovavfall, källsortering, nedskräpning och ”alla kan göra något”. 
 
Den gemensamma kretsloppsplanen baseras i huvudsak på Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 
2017:2) om vad en kommunal avfallsplan ska innehålla. I framtagandet av den gemensamma 
kretsloppsplanen har hänsyn tagits till nationella och internationella mål och prioriteringar. 
Kretsloppsplanen innehåller mål som tydligt kan kopplas till de 17 globala målen i Agenda 2030. Den 
gemensamma kretsloppsplanens mål och indikatorer ligger vidare i linje med nationella 
miljökvalitetsmål och mål i Sveriges nationella avfallsplan med avseende på ökad återanvändning av 
avfall, ökad återvinning av hushållens avfall, minskad nedskräpning, utsortering av matavfall och 
minskat matsvinn.   
 
Eftersom planen gäller under tio år och för tio kommuner ska handlingsplaner tas fram årligen för att 
varje åtgärd ska vara aktuell och flexibel. Varje kommunal verksamhet och kommunalt bolag ska fatta 
beslut om vilka åtgärder som ska vidtas i respektive kommun. 
 
De föreslagna föreskrifterna för avfallshantering i Lomma kommun ska reglera ansvarsfördelningen 
mellan kommunen och fastighets- och nyttjanderättsinnehavare när det gäller avfallshantering. De 
föreslagna föreskrifterna innehåller därtill bestämmelser om bland annat utformning av 
avfallsutrymmen, små och enskilda avloppsanläggningar, hämtningsplats, drag- och transportväg, 
åtgärder inför hämtning, hämtningsområden och hämtningsintervall, sortering, emballering och 
överlämnande. Dessa föreskrifter utgör tillsammans med den gemensamma kretsloppsplanen 
förslaget till ny renhållningsordning för Lomma kommun.  
 
 
 
 



  s. 3 (5) 

Lomma kommun   |  Hamngatan 3  |  234 81 Lomma 
tel: 040-641 10 00   |   e-post: info@lomma.se   |   www.lomma.se 

Samråd och granskning 
Enligt miljöbalken 15 kap. 42 § ska kommunen innan en ny renhållning antas på lämpligt sätt och i 
skälig omfattning samråda med de fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt 
intresse av renhållningsordningen. Kommunen ska även ställa ut ett förslag till renhållningsordning 
för granskning under minst fyra veckor. Förslaget till ny renhållningsordning har varit föremål för 
samråd under perioden 25 mars till 29 april 2020. Inkomna synpunkter och svar återfinns i 
”Samrådsredogörelse – Gemensam kretsloppsplan och lokala avfallsförskrifter”. Av 
samrådsredogörelsen framgår även vilka ändringar som har gjorts i föreskrifterna och den 
gemensamma kretsloppsplanen samt tillhörande bilagor.  
 
Miljökonsekvensbedömning 
En myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs i lag eller 
annan författning ska enligt miljöbalken 6 kap. 3 § göra en strategisk miljöbedömning om 
genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Bedömningen om en kretsloppsplan innebär en betydande miljöpåverkan görs med 
utgångspunkt i 6 kap. miljöbalken och miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966). Styrgruppen för 
projektet med representanter från SYSAV och kommunerna har beslutat att betydande 
miljöpåverkan föreligger och en miljökonsekvensbedömning har därför tagits fram. 
 
I miljökonsekvensbedömningen bedöms miljökonsekvenserna av genomförandet av den 
gemensamma kretsloppsplanen vara positiva till följd av ökad återvinning och återbruk samt 
förebyggande av avfall. De negativa konsekvenserna av genomförandet av planen bedöms vara små 
och främst vara kopplade till risk för ökade transporter av olika former av avfall. De positiva 
effekterna av ökad återvinning bedöms dock vara större än de negativa konsekvenserna som kan 
uppstå på grund av ökade transporter.  
 
Hur stor positiv påverkan genomförande av planen medför beror emellertid enligt miljökonsekvens-
bedömningen på vilka åtgärder som genomförs och i vilken utsträckning målnivåer för indikatorerna 
uppnås. I miljökonsekvensbedömningen framhålls att det ligger ett stort ansvar på varje kommun att 
arbeta vidare och planera åtgärder i linje med kretsloppsplanens mål och indikatorer.  
 
Alla kommunala verksamheter och bolag ska enligt kretsloppsplanen arbeta för att nå målen i 
planen. Många av de indikatorer som anges i kretsloppsplanen avser områden som någon annan än 
avfallsorganisationerna ansvarar för. Det ställer enligt miljökonsekvensbedömningen stora krav på 
att planens inriktning är väl förankrad i kommunernas olika förvaltningar och bolag, samt stor 
tydlighet angående vilka verksamheter som ska planera och genomföra åtgärder inom olika 
områden. 
 
Förslag till beslut 
Kommunledningskontoret konstaterar att det ligger ett gediget arbete bakom framtagande av 
förslaget till gemensam kretsloppsplan och förslaget till föreskrifter för avfallshanteringen i Lomma 
kommun och att så väl kretsloppsplanen som föreskrifterna för avfallshantering är mycket väl 
genomarbetade. Kommunledningskontoret konstaterar vidare att genomförandet av 
kretsloppsplanen har möjlighet att leda till flera positiva miljökonsekvenser om de åtgärder som 
kommunerna vidtar leder till att planens mål och indikatorvärden uppnås. Kommunledningskontoret 
tillstyrker därmed tekniska nämndens förslag till beslut. 
 
Om kommunfullmäktige väljer att besluta i enlighet med tekniska nämndens förslag kan beslutet 
formuleras enligt följande: 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
 

− Genomförd miljöbedömning, inklusive miljökonsekvensbedömning, av förslag till 
kretsloppsplan 2021–2030, godkänns. 
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− Kommunfullmäktige konstaterar att genomförandet av den gemensamma kretsloppsplanen 
”Från avfall till resurs – Gemensam kretsloppsplan 2021–2030 för Kävlinge, Lomma, 
Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad” bedöms ha 
positiv miljöpåverkan. 

− Renhållningsordning för Lomma kommun, bestående av gemensam kretsloppsplan ”Från 
avfall till resurs – Gemensam kretsloppsplan 2021–2030 för Kävlinge, Lomma, Simrishamn, 
Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad” och ”Föreskrifter för 
avfallshantering Lomma kommun” fastställs i enlighet med föreliggande förslag. 
Renhållningsordningen ska gälla från och med 2021-01-01, varvid nu gällande 
renhållningsordning upphör att gälla.   

− Tekniska nämnden bemyndigas att vid behov revidera det inledande avsnittet i Föreskrifter 
för avfallshantering Lomma kommun, vilket har rubriken ”Information” och innehåller 
information som kompletterar avfallsföreskrifterna. 

Beslutsunderlag 
− Protokoll från tekniska nämnden 2020-09-28 § 53 
− Förslag till gemensam kretsloppsplan ”Från avfall till resurs – Gemensam kretsloppsplan 

2021–2030 för Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, 
Vellinge och Ystad”, inklusive bilagor 

− ”Föreskrifter för avfallshantering Lomma kommun” 
− Skrivelse 2020-08-25 från tekniska avdelningen, inklusive samrådsredogörelse 
− Protokoll från kommunstyrelsen 2020-05-20, § 66 
− Protokoll från tekniska nämnden 2020-02-24 § 8 
− ”Avfallsplan för Lomma kommun 2016–2020 Mål och strategier”, Antagen av 

kommunfullmäktige 2016-04-21 § 39 
− ”Föreskrifter om avfallshantering Lomma kommun”, Antagna av kommunfullmäktige 2016-

11-17 § 97

Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

− Genomförd miljöbedömning, inklusive miljökonsekvensbedömning, av förslag till 
kretsloppsplan 2021–2030, godkänns. 

− Kommunfullmäktige konstaterar att genomförandet av den gemensamma kretsloppsplanen 
”Från avfall till resurs – Gemensam kretsloppsplan 2021–2030 för Kävlinge, Lomma, 
Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad” bedöms ha 
positiv miljöpåverkan. 

− Renhållningsordning för Lomma kommun, bestående av gemensam kretsloppsplan ”Från 
avfall till resurs – Gemensam kretsloppsplan 2021–2030 för Kävlinge, Lomma, Simrishamn, 
Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad” och ”Föreskrifter för 
avfallshantering Lomma kommun” fastställs i enlighet med föreliggande förslag. 
Renhållningsordningen ska gälla från och med 2021-01-01, varvid nu gällande 
renhållningsordning upphör att gälla.   

− Tekniska nämnden bemyndigas att vid behov revidera det inledande avsnittet i Föreskrifter 
för avfallshantering Lomma kommun, vilket har rubriken ”Information” och innehåller 
information som kompletterar avfallsföreskrifterna. 

Maria Franzén  
Utredare/Kommunsekreterare 
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Beslutet expedieras till:  
Författningssamlingen 
SYSAV 
Samtliga nämnder 
Samtliga kommunala bolag 







1GLOBALA MÅLEN | BAKGRUND

FÖR KÄVLINGE, LOMMA, SIMRISHAMN, SJÖBO, SKURUP,  
SVEDALA, TOMELILLA, TRELLEBORG, VELLINGE OCH YSTAD



2 BAKGRUND | GLOBALA MÅLEN

Rem
iss

Rem
iss



3GLOBALA MÅLEN | BAKGRUND

Rem
iss
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Tänk att du bor i ett hus och helt plötsligt inte kan göra dig av med dina sopor. 
Vad skulle du göra? Du kanske börjar lägga dem i källaren. Sen fyller du vinden. 
Boendemiljön blir sämre och sämre. Antagligen skulle du vilja flytta. 

Planeten är vårt gemensamma hem. Här ska våra barn bo och deras barn i all 
evighet. Eller? Vilket hem får de? Allt vi köper gör att det uppstår avfall, även 
när det tillverkas. Oftast i andra delar av världen. Hur mycket avfall rymmer vår 
planet? Vart kan vi flytta? 

Vi har en enda planet. Ett enda hem.



4 FÖRORD | VAD ÄR AVFALL FÖR DIG?

Vad tänker du på när du hör ordet avfall? Kanske tänker du på soporna under 
diskbänken, på din halvgamla fåtölj, eller din omoderna mobiltelefon?  
Eller så tänker du att din soffa är ett kap för någon annan och säljer den 
vidare? Eller så tänker du efter innan du handlar nya saker och lagar det som 
är trasigt, innan du ger dem till återbruk? 

En privatperson i Sverige ger upphov till nästan 500 kg sopor per år. För 100 år sedan var 
samma siffra cirka 30 kg per person. En sak är säker, allt vi handlar och i stort sett allt som 
produceras kommer att bli avfall i framtiden. I Sverige kommer befolkningen att fortsätta 
öka under perioden fram till år 2030. Tillsammans med en redan stark konsumtionstrend 
innebär detta ökade avfallsmängder. En stor del av det vi konsumerar har producerats i 
länder utanför Sveriges gränser och har även där gett upphov till stora mängder avfall. 
Dagens konsumtion bidrar till utnyttjandet av naturresurser. I Sverige lever vi idag som om 
det fanns fyra jordklot, det är ohållbart. 

Klimatfrågan står allt högre upp på agendan och medvetenheten ökar om de globala och 
nationella miljöproblem som finns. Vi ser allt fler initiativ för att möta utmaningarna. Men 
det räcker inte! För att nå Parisavtalets mål om att inte överstiga en temperaturhöjning 
med 1,5 grader till år 2030 måste stora förändringar ske. Forskarna är överens om att 
konsekvenserna blir allvarliga om vi inte lyckas. Vi kommer inte att nå målet genom små 
reformer, vi måste tänka om helt.  

Det är dags att sluta se avfall som det sista steget i en produkts liv, utan som början på ett 
nytt. Vi måste se till att produkter kan återanvändas och i sin tur blir något annat och att det 
fortsätter så. I den gemensamma kretsloppsplanen för år 2021 till 2030 presenteras mål för 
att kunna gå mot ett cirkulärt samhälle, vilket blir möjligt med rätt styrmedel. Det handlar 
inte enbart om att hantera avfallet, utan främst om att förebygga uppkomsten av avfall. Det 
bästa avfallet är det som aldrig uppstår! 

VAD ÄR AVFALL
för dig?
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AVFALL ÄR FRAMTIDENS RESURS
År 2030 förstår vi värdet i våra saker, vi gillar det vi äger och behöver inte alltid köpa nytt. När något 
går sönder så lagar vi det och när vi vill förnya, så byter vi med varandra eller köper begagnat. Våra 
grejer har gått från att vara slit och släng till att räcka livet ut och vidare till andra generationer. 

År 2030 är det enkelt och självklart att göra rätt med sitt avfall för alla som bor och verkar i 
Sysavregionen. Det finns fullt fungerande system för hanteringen av avfall. 

År 2030 är det givet att många branscher har tänkt nytt kring hur vi ska kunna konsumera 
hållbart. Några som går i bräschen är byggbranschen men även inrednings-, bil-, livsmedels- och 
modebranschen är goda exempel. 

År 2030 är smart teknik en viktig byggsten för att skapa ett framtida samhälle där resurser måste tas 
till vara och användas på rätt sätt. 

År 2030 vet vi mer än någonsin. Därför råder det en stor ömsesidig förståelse hos forskare, politiker, 
företag och allmänheten om hur viktiga miljö- och klimatfrågorna är. Det ger en stor möjlighet att 
kunna göra betydande förändringar, bara vi vågar. 

EN PRIVATPERSON I SVERIGE 
GER UPPHOV TILL NÄSTAN

500 kg 

SOPOR PER ÅR 

FÖR 100 ÅR SEDAN  
VAR SAMMA SIFFRA CIRKA 

30 kg 

PER PERSON 

Följ med oss på resan till framtiden – där avfall inte är skräp 
utan tillgångar. Tillsammans går vi från avfall till resurs!
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Den gemensamma kretsloppsplanen har tagits fram i ett samarbete mellan  
Sysav (Sydskånes avfallsaktiebolag) och följande ägarkommuner: Kävlinge, 
Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge 
och Ystad. 

FRÅN AVFALL TILL RESURS 
Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning bestående av en 
avfallsplan och avfallsföreskrifter. Renhållningsordningen beslutas av kommunfullmäktige 
i respektive kommun. Tillsammans har Sysav och kommunerna beslutat att att ta fram en 
gemensam avfallsplan och kalla den för “Gemensam kretsloppsplan - från avfall till resurs”. 
Detta för att tydliggöra att kommunerna vill arbeta tillsammans för att förändra synen på 
avfall. Från ett avfallsperspektiv till ett perspektiv där resurserna, i form av material och 
produkter, ska cirkulera i ett kretslopp. 

Den gemensamma kretsloppsplanen är ett av de viktigaste strategiska instrumenten 
som en kommun har för att minska avfallsmängderna och förbättra avfallshanteringen. 
Den gemensamma kretsloppsplanen kommer att ersätta de nuvarande kommunala 
avfallsplanerna. Planen gäller under tio år, under perioden 2021 till 2030, och kommer att 
ses över och vid behov uppdateras under denna period.

SYFTE 
Syftet med den gemensamma kretsloppsplanen är att skapa en hållbar resursanvändning 
där avfall förebyggs, material och produkter stannar i kretsloppet och det avfall som ändå 
uppstår ses som en resurs. Syftet med planen är även att skapa ett brett engagemang för 
avfallsfrågor och att inspirera till handlingar som bidrar till att nå kretsloppsplanens mål. 
Alla i kommunen ska förhålla sig till kretsloppsplanen och att den är gemensam för flera 
kommuner är en styrka som bidrar till att nå en hållbar utveckling.

Utmaningar

FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID
kretsloppsplan 
En gemensam 
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inför framtiden
Utmaningar

Om vi som bor och verkar i dessa 
kommuner arbetar tillsammans 
blir genomslagskraften större



MÅLGRUPP
Kretsloppsplanen riktar sig till alla som bor eller är verksamma i de tio kommunerna – det 
vill säga både kommunala förvaltningar och bolag samt kommunens invånare, företag och 
organisationer – men riktar sig främst till politiker och tjänstepersoner i kommunerna. 
Kommunala förvaltningar och bolag har ett stort ansvar att föregå med gott exempel och att 
samarbeta med olika aktörer, exempelvis näringslivet. 

För att nå målen i planen krävs framförallt engagemang och att alla bidrar utifrån sina 
förutsättningar. I kretsloppsplanen finns möjlighet att hitta inspiration om vilka sätt det går 
att bidra på. 

SAMARBETE OCH TILLIT
Kretsloppsplanens mål och indikatorer bygger på tillitsstyrning, inte på detaljstyrning. 
Tillitsstyrning bygger på förtroende för medarbetarnas kunskap och erfarenhet samt 
viljan att bidra till kretsloppsplanens mål inom sin egen verksamhet. Det betyder att 
det finns tillit till att åtgärdsarbetet utförs efter de förutsättningar som finns och efter 
bästa förmåga, samt att verksamheterna själva avgör vad de behöver göra för att nå upp 
till åtagandena inom planen och uppnå målen. Begreppet tillitsstyrning kommer från 
regeringens tillitsreform, som uppmanar den offentliga förvaltningen att styra med tillit 
som utgångspunkt. Detta skapar förutsättningar för att vara innovativ och samverkande. 
Samverkan på olika sätt, mellan förvaltningar, kommunala bolag och näringsliv, gör att 
arbetet effektiviseras och att det blir lättare att uppnå gemensamma mål. Ett systematiskt 
samarbete är en framgångsfaktor och nyckeln till samarbete är tillit.

Kretsloppsplanens mål och indikatorer gör att det finns något för alla att bidra med, efter 
egen förmåga och egna förutsättningar. Genom att alla gör något skapas åtgärder som 
tillsammans bidrar till att målen i kretsloppsplanen kan uppnås. Alla kan göra något och 
tillsammans kan vi göra allt. 

10 EN GEMENSAM KRETSLOPPSPLAN
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NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA MÅL
I den gemensamma kretsloppsplanen har hänsyn tagits till olika nationella och 
internationella mål och prioriteringar. Agenda 2030 med dess 17 globala mål har varit en 
betydande inspirationskälla och återfinns i kretsloppsplanens mål och indikatorer. De 
sex avfallsströmmarna (mat, bygg- och rivningsavfall, nedskräpning, elektronik, textil och 
plast) som finns i Sveriges avfallsplan och avfallsförebyggande program har varit ett viktigt 
inspel till indikatorerna. Sveriges nationella miljömål och etappmål har också varit viktiga 
vid framtagandet av planen, där målen för god bebyggd miljö, giftfri miljö och begränsad 
klimatpåverkan har varit prioriterade. EU:s paket för cirkulär ekonomi, med mål för 
materialåtervinning, har beaktats och använts som underlag. 

Även Eu:s avfallshierarki, som har en central roll inom avfallsområdet, har varit vikig 
i framtagandet av den gemensamma kretsloppsplanen. Avfallshierarkin finns i EU:s 
avfallsdirektiv och i miljöbalken. Den fastslår hur EU:s medlemsstater ska prioritera inom 
avfallsområdet, med fem nivåer (förebygga, återbruka, materialåtervinna, energiåtervinna 
och deponera). Ju högre upp i dessa fem nivåer, desto bättre för miljö och klimat. 
Avfallshierarkin har gjort avtryck i kretsloppsplanen bland annat genom att tyngdpunkten 
ligger på en effektivare resursanvändning och ett minskat inflöde av material och produkter, 
som medför att avfall förebyggs.

Alla kan göra något och 
tillsammans kan vi göra allt
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INFÖR FRAMTIDEN
Utmaningar
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Trender och strömningar i omvärlden påverkar även avfallsbranschen. 
Det finns många olika faktorer som alla kommuner måste förhålla sig till 
framöver, inte minst digitalisering, globalisering, ett ökat hållbarhetsfokus och 
ökad tyngd på individualism. Dessa faktorer kommer att spela stor roll för 
hanteringen av avfall den kommande tioårsperioden. 

DIGITALISERING
Både arbetslivet och vardagslivet blir allt mer digitalt. Det skapar nya möjligheter samt ger 
allt mer data och information, som kan förädlas och leda till bättre beslutsunderlag. Det är 
svårt att sia om hur framtiden kommer att utvecklas, men att digitaliseringen kommer att få 
en framträdande roll är det ingen tvekan om. Det är viktigt för kommunerna och bolagen att 
ha rätt kompetens och följa med i utvecklingen. 

HÅLLBARHET UR ETT MILJÖPERSPEKTIV
Miljömässig hållbarhet är en av de viktigaste grunderna för all avfallshantering. För att klara 
de kommande klimatutmaningarna krävs ytterligare omställningar. Att tänka efter före, vare 
sig det gäller inköp av nya saker eller nya investeringar, kommer att bli viktigt för att leda 
den kommunala verksamheten mot ett hållbart kretslopp. 

För att en produkt ska kunna bli resurssparande behövs nytänkande i flera led. Redan 
innan en produkt tillverkas behöver producenten tänka på hur den kan få ett andra liv. Det 
behöver finnas en plan för hur produkten kan tas isär och återanvändas på ett smart sätt. 
Här spelar kommunerna och staten en stor roll eftersom de kan ställa krav som gör skillnad 
genom offentlig upphandling. 

I framtiden behöver också utsorteringen av material bli bättre. Där kommer den tekniska 
utvecklingen vara en lösning. Tekniken håller på att bli så bra att det kommer vara möjligt 
att slänga olika avfallsslag i samma container på återvinningscentraler. Avfallet kan sedan 
eftersorteras med ökat fokus på återbruk och materialåtervinning. Det kommer i sin tur att 
innebära större möjlighet att etablera kvartersnära återvinningscentraler, då färre containrar 
tar mindre plats.

Att tänka efter före, vare sig 
det gäller inköp av nya saker 

eller nya investeringar

 
Denna framtidsspaning bygger på rapporter från Avfall Sverige (2018:20 och 2018:24) och en intervju med 
Eva Svensson-Myrin, konsult Miljö- och Avfallsbyrån.
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DEMOGRAFI, VÄRDERINGAR OCH LIVSSTILAR
För att få förståelse för framtiden behöver vi förstå mer om människors beteenden. 
Det kan vara svårt att identifiera vad som gör att människor förändrar sina värderingar 
och sin livsstil. Det vi däremot vet är att människor generellt har ökande förväntningar. 
Kommuninvånarna kommer att ställa högre krav på individuella lösningar för sin 
avfallshämtning och på att insamling av avfall av olika slag sker mer fastighets-  
eller kvartersnära. 

Kommunerna har också tuffa demografiska utmaningar framför sig. Skillnaderna mellan 
städer och landsbygd samt mellan rika och fattiga områden i städerna blir allt större. 
De olika livsvillkoren påverkar val och preferenser. Här finns också stort utrymme för 
kommuner att göra det enkelt för invånarna att välja en hållbar livsstil. Återbruk och 
second hand behöver göras mer attraktivt och få en mer framträdande roll. Ett exempel är 
att flytta in second hand-affärer där övrig handel redan finns. Det finns också mycket att 
tjäna på att tydligare visa klimatnyttan som kommuninvånarna faktiskt gör när de sorterar 
sitt avfall som sedan kan bli nytt material och nya resurser.

POLITIK OCH OMVÄRLD
Politiken och våra myndigheter påverkas mer och mer av vad som händer i omvärlden. 
Det politiska läget med få stabila politiska majoriteter gör det svårt att fatta beslut om 
paradigmskiftande framtidsfrågor. 

Det finns höga ambitioner när det gäller nya lösningar inom avfallshantering, men det är 
svårt för politiker att reformera de befintliga systemen. I stället för innovativa reformer blir 
det ofta justeringar av existerande lösningar.

För att bli framgångsrika behöver kommunerna proaktiva politiker. Kommunerna måste bli 
snabbare på att anpassa sig till lösningar som inte är så konventionella. De kommuner som 
leder utvecklingen mot en cirkulär ekonomi involverar både den privata och den offentliga 
världen. Organisationens förmåga att identifiera och starta upp nära samarbete med 
andra aktörer som är snabba på att agera kommer att bli viktigt. Det kommer också vara 
essentiellt att satsa på personer med rätt kompetens som kan skapa breda nätverk. 
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Enligt framtidsforskare finns det fem 
övergripande drivkrafter som kommer att 
påverka avfallshanteringen:

• Ökat hållbarhetsfokus: mindre uppkomna mängder 
avfall för att spara resurser av olika slag

• Ökad urbanisering: städerna växer, landsbygden 
avfolkas, trängre och trängre i staden

• Ökad individualism: krav på individuella lösningar 

• Ökad teknikutveckling: ny teknik tas 
fram snabbare och snabbare

• Ökad globalisering: människor, varor och pengar rör sig 
idag betydligt lättare mellan länder och kontinenter

För att få en förståelse för 
framtiden behöver vi förstå mer 

om människors beteenden
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”Vi måste komma bort från känslan att det inte spelar 
någon roll vad vi gör – för det gör det! Alla kan bidra.
Att försöka leva mer hållbart och konsumera smartare är ett sätt.  
Kan du använda din telefon ett halvår till, sparar du på miljön. ”

MILJÖPEDAGOG

”För oss är det viktigt att tillgänglighetsanpassa 
sopsorteringen, göra det lätt att göra rätt även för oss.”
MEDLEM I KOMMUNALT TILLGÄNLIGHETSRÅD

”Lyssna på oss!
Vuxna ska göra samma sak som barn, men mer!”

MELLANSTADIEELEV

”Det är viktigt att vi politiker vågar ta beslut... 
...som är offensiva inom miljöområdet och stå för dem,  

även i tider med svår ekonomi.”

KOMMUNPOLITIKER

Under framtagandet av den gemensamma kretsloppsplanen har många olika grupper i samhället delat 
med sig av sina tankar kring hur vårt samhälle kan bli mer cirkulärt och hållbart.

Kloka tankar kring avfall och hållbarhet 
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”Vi behöver ett helt nytt sätt att ta till 
vara på alla resurser, 
inspirerat av hur naturen jobbar. Vi behöver se allt det som 
vi kallar skräp för resurser. ”

KOMMUNINVÅNARE

”Vi slänger mer än vad vi gjorde tidigare. 
Även personer som tidigare varit sparsamma börjar köpa och 

slänga efter hand som vi får det bättre ställt.”

MEDLEM I KOMMUNALT ÄLDRERÅD

”Ekonomin har betydelse, frågan som alltid ställs är; vad kostar det? 

Därför borde vi även ha exempel på vad det 
kostar att inte göra något.”  

KOMMUNAL TJÄNSTEPERSON

”Det är viktigt att få stöttning uppifrån, att 
det finns ambassadörer med kunskap och 
befogenheter.”
KOMMUNAL TJÄNSTEPERSON
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Den gemensamma kretsloppsplanen har tre mål som alla främjar en hållbar 
utveckling i samhället. De tre målen hänger ihop och bidrar till att minska avfallet 
och miljöbelastningen, öka återanvändningen och återvinningen samt sätta 
beteendeförändring i fokus. 

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030

Inflödet till kretsloppet ska minska och uppkomsten av avfall måste förebyggas. Att minska inflödet 
innebär att endast skaffa det som verkligen behövs samt se till att det är produkter med god 
kvalitet och lång livslängd, som fyller den funktion som efterfrågas. Genom att inte införskaffa mer 
än vad som behövs och ta till vara det på rätt sätt minskar inflödet.

Resursanvändningen i kretsloppet  
har effektiviserats år 2030

Alla material och produkter ska få en lång livslängd i kretsloppet. Produkter ska tillverkas så att de kan 
repareras och materialåtervinnas samt väljas utifrån kvalitet, livslängd och värde. Kläder, möbler och 
prylar som redan finns måste tas tillvara och vid behov lagas, förnyas och återbrukas. När material 
och produkter inte längre kan återbrukas ska de istället återvinnas som nya material eller energi. 

Spillet från kretsloppet  
har minskat år 2030

Allt som inte cirkulerar i kretsloppet är en förlust och ett spill. Spill från kretsloppet i form av 
nedskräpning eller felsortering av produkter ska minska. När det är dags att göra sig av med material 
och produkter som inte längre kan användas, är det viktigt att dessa sorteras rätt samt att kretsloppet 
avgiftas. Endast det som inte går att materialåtervinna för att kunna tillverka nya produkter ska 
återvinnas som energi, annars ökar spillet. Skräp som hamnar på marken eller i naturen blir inte 
heller en del av kretsloppet utan blir en förlust av resurser som inte tas om hand överhuvudtaget. 

EN PLAN – TRE MÅL

Mål
OCH ÅTAGANDEN
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Använda

Spillet från 
kretsloppet har 
minskat år 2030

Inflödet av 
material och 
produkter till 

kretsloppet har 
minskat år 2030

Resursanvändningen 
i kretsloppet har 

effektiviserats år 2030

Av
yt

tr
a

Använda

Införskaffa

INFÖRSKAFFA innebär att köpa, ta emot eller byta en produkt. 

ANVÄNDA innebär att produkten används eller 
förvaras och används vid behov. 

AVYTTRA innebär att göra sig av med en produkt. Det måste inte 
innebära att den slängs utan den kan även skänkas, säljas eller bytas.

MOT EN HÅLLBAR RESURSANVÄNDNING
Ett kretslopp är en cirkulär rörelse som pågår hela tiden. I denna plan innebär kretsloppet att 
material och produkter måste cirkulera och få en längre livslängd. Därför har det stor betydelse 
vilka val som görs vid behov av att införskaffa något, använda något och till slut göra sig av med 
något. En cirkulär omställning är en viktig del i att skapa en hållbar utveckling i samhället. Ett 
sätt är att se avfall som en resurs och inte något som ska slängas bort.
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Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030

FÖLJANDE INDIKATORER ÄR KOPPLADE TILL MÅLET:

• Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och 
återvinning av material samt att avfall förebyggs 

• Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet 
med verksamhetsutövare inom kommunen 
för att dessa ska förebygga avfall

• Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan

• Kommuninvånarnas uppfattning om sitt 
förändrade konsumtionsbeteende på grund 
av avfallsmängder och miljöpåverkan

• Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna

MÅL OCH ÅTAGANDEN 

3 MÅL OCH 24 INDIKATORER
Den gemensamma kretsloppsplanens tre mål ska främja en hållbar 
resursanvändning och leda till att kretsloppet sluts. Målen ska vara uppfyllda 
senast år 2030. Till respektive mål finns indikatorer kopplade, totalt 24 stycken. 
Varje indikator har ett indikatorvärde som återfinns på sidorna 32–60. De 
tre målen uppnås genom att samtliga indikatorvärden uppnås. Målen och 
indikatorerna följs upp varje år.  
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Resursanvändningen i kretsloppet har 
effektiviserats år 2030

FÖLJANDE INDIKATORER ÄR KOPPLADE TILL MÅLET:

• Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall 

• Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i kommunens 
verksamheter och kommunala bolag med syfte att förebygga avfall 

• Andel återbrukade möbler och inredning inom 
kommunen och kommunala bolag

• Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter 

• Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall

• Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser

• Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning 
insamlat på kommunala insamlingsplatser

• Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen 
i staden genom sin fysiska planering

• Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller 
svårt det är att återbruka, hyra, dela och låna  

• Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att 
de återbrukar, hyr, delar och lånar

MÅL OCH ÅTAGANDEN
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Spillet från kretsloppet har  
minskat år 2030

FÖLJANDE INDIKATORER ÄR KOPPLADE TILL MÅLET:

• Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet 
med livsmedelsverksamheter inom kommunen 
för att dessa ska källsortera avfall 

• Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och 
kommunala bolag där det finns tillgång till källsortering

• Mängd skräp på land

• Mängd skräp vid hav och sjöar

• Kommuninvånarnas upplevelse av 
förekomsten av nedskräpning

• Mängd förpackningar och tidningar i 
kommuninvånarnas restavfall

• Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall

• Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall 

• Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt 
eller svårt det är att lämna sitt farliga avfall 
till kommunens insamlingssystem

MÅL OCH ÅTAGANDEN 
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Den gemensamma kretsloppsplanen gäller under tio år. Det är viktigt 
att kommunerna och dess bolag arbetar med åtgärder som bidrar till 
kretsloppsplanens mål under hela perioden. För att nå målen åtar 
sig kommunerna och dess bolag att:

Åtaganden för att nå  
en hållbar resursanvändning

• Kontinuerligt ta fram handlingsplaner för att nå kretsloppsplanens 
mål och indikatorer, samt följa upp mål och indikatorer 

• Förebygga avfallsmängder i den egna verksamheten

• Samverka och samarbeta tillsammans med andra verksamheter i syfte att 
nå kretsloppsplanens mål och skapa en hållbar resursanvändning

• Öka den egna verksamhetens kunskap om kretsloppsplanens 
mål, hållbar resursanvändning och vikten av att ta hjälp av andra 
inom verksamheten för att möjliggöra hållbara val 

• Dela kunskap och erfarenheter med andra verksamheter i syfte att nå 
kretsloppsplanens mål och skapa en hållbar resursanvändning

• Kommunicera med kommuninvånarna i syfte att hjälpa dem 
att ändra sitt beteende mot en hållbar livsstil

• Verka för en tryggare miljö genom att minska nedskräpningen i kommunen

• Utveckla tekniken inom avfallshanteringen och utnyttja digitaliseringen 
för att effektivisera arbetet och möta kundens behov

MÅL OCH ÅTAGANDEN
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Under framtagandet av den gemensamma kretsloppsplanen har Agenda 
2030 varit en viktig inspirationskälla. Kretsloppsplanen innehåller mål som 
tydligt kan kopplas till flera av de globala målen. Genom att bidra till att nå 
kretsloppsplanens mål sker samtidigt ett arbete som bidrar till att nå de 
globala målen. 

Världens ledare har genom Agenda 2030 förbundit sig till 17 
globala mål för att uppnå fyra viktiga saker till år 2030:

• Avskaffa extrem fattigdom
• Minska ojämlikheter
• Lösa klimatkrisen
• Främja fred och rättvisa

Med 17 mål och 169 delmål är Agenda 2030 den mest ambitiösa överenskommelsen 
för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. De globala målen är 
integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling:  
den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Agenda 2030 och de globala målen 

MÅL OCH ÅTAGANDEN
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GLOBALA MÅL OCH KOPPLINGEN TILL KRETSLOPPSPLANENS MÅL
Kretsloppsplanen omfattar flera olika områden och har därför också direkt påverkan på 
många av de globala målen. Det finns också globala mål av mer övergripande karaktär som 
inte kopplar direkt till ett enskilt mål i kretsloppsplanen, utan till alla tre mål. Exempel på 
mål med övergripande karaktär är mål 13 Bekämpa klimatförändringarna med delmål 13.2 
Integrera åtgärder mot klimatförändringarna i politik och planering.   

Kretsloppsplanen har direkt påverkan på följande globala mål:

INFLÖDET AV MATERIAL OCH PRODUKTER TILL KRETSLOPPET HAR MINSKAT ÅR 2030

RESURSANVÄNDNINGEN I KRETSLOPPET HAR EFFEKTIVISERATS ÅR 2030

SPILLET FRÅN KRETSLOPPET HAR MINSKAT ÅR 2030

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

MÅL OCH ÅTAGANDEN
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GLOBALA DELMÅL
Till målen och indikatorerna finns även kopplingar till de globala målens delmål.
Åtgärdsarbete utifrån indikatorerna bidrar därför även till de globala delmålen,  
till exempel:

• Att öka kommuninvånarnas kunskap om kopplingen mellan konsumtion och avfallsmängder 
bidrar till att nå delmål 12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar. 

• Att minska matsvinnet i både hushåll och kommunens storköksverksamheter 
bidrar till att nå delmål 12.3 Halvera matsvinnet i världen.

• Att kommunen och kommunala bolag arbetar med återbruk av möbler 
och inredning, resurseffektiviserande aktiviteter samt förebyggande 
av avfall bidrar till att nå delmålen 8.4 Förbättra resurseffektiviteten i 
konsumtion och produktion och 12.5 Minska mängden avfall markant.

• Att arbeta med att minska mängd skräp vid hav och sjöar bidrar 
till delmål 14.1 Minska föroreningarna i haven.

• Att kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i staden, genom sin 
fysiska planering bidrar till att nå delmål 11.6 Minska städers miljöpåverkan.

• Att påverka kommuninvånarna att sortera sitt farliga avfall så att det 
inte finns något farligt avfall i restavfallet bidrar till att nå delmål 3.9 
Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och 
föroreningar samt 12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall.

MÅL OCH ÅTAGANDEN  
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På kommande sidor presenteras alla indikatorer som ska följas upp. De är 
framtagna för att få åtgärder att genomföras brett inom kommunen och har 
delats upp på olika fokusområden. 

Ikonerna på sid 29 visar vilka sidor som är intressanta för dig som jobbar inom kommunens 
olika verksamheter, näringsliv eller är kommuninvånare. 

Indikatorerna presenteras med en kort bakgrund och hur de bidrar till kretsloppsplanens 
mål. Under rubriken ”Så uppnås målen” finns indikatorerna för respektive fokusområde och 
en vägledning till hur dessa ska följas upp. Vägledningen ska tydliggöra tillvägagångssättet 
för åtgärdsarbetet samt uppföljningen, så att dessa följs upp likvärdigt. För att underlätta 
åtgärdsarbetet finns inom respektive fokusområde också en inspirerande del.

HITTA DIN IKON OCH SE VILKA SIDOR SOM ÄR INTRESSANTA FÖR DIG

FOKUSOMRÅDEN  
med indikatorer
VILKA SIDOR ÄR INTRESSANTA FÖR JUST DIG? 
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STRATEGISKT ARBETE INOM 
AVFALL OCH MILJÖ

Sidor:  
30-31, 36-61
Följande sidor är särskilt viktiga:  
30-31, 36-37, 42-61

KULTUR OCH FRITID

Sidor:  
30-31, 42-43, 48-51,  
56-61
Följande sidor är särskilt viktiga:  
48-51, 56-61

INITIERING ELLER 
GENOMFÖRANDE AV 
UPPHANDLINGAR

Sidor:  
30-31, 38-51, 58-61
Följande sidor är särskilt viktiga: 
30-31, 58-61

SAMHÄLLSPLANERING GENOM 
ÖVERSIKTSPLAN, DETALJPLAN 
OCH BYGGLOV

Sidor:  
32-42, 48-55, 58-61
Följande sidor är särskilt viktiga:  
36-37, 48-51, 58-61

KOST INOM  
KOMMUNALA STORKÖK

Sidor:  
30-31, 44-47, 58-61
Följande sidor är särskilt viktiga: 
44-47, 58-61

BYGGNATION, RIVNING OCH 
DRIFT AV FASTIGHET

Sidor:  
30-31, 36-41, 48-61
Följande sidor är särskilt viktiga:  
38-41, 48-51, 54-55,  
58-61

SKOLA, VÅRD OCH OMSORG

Sidor:  
30-31, 42-51, 54-61
Följande sidor är särskilt viktiga:  
44-47, 56-61

KOMMUNENS TILLSYN 

Sidor:  
32-35, 38-41, 56-61
Följande sidor är särskilt viktiga:  
32-35, 56-61

KOMMUNIKATION

Sidor:  
42-61
Följande sidor är särskilt viktiga:  
42-51, 54-61

NÄRINGSLIV

Sidor:  
32-35, 38-41, 56-61
Följande sidor är särskilt viktiga:  
32-35, 38-41, 56-61

GATA, PARK, VATTEN OCH AVLOPP

Sidor:  
36-41, 56-61
Följande sidor är särskilt viktiga:  
56-61

KOMMUNINVÅNARE

Sidor:  
42-61
Följande sidor är särskilt viktiga:  
42-61
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---

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och 
återvinning av material samt att avfall förebyggs
Indikatorvärde: Aktivt arbete senast år 2025 
(arbetar aktivt/inget aktivt arbete)

Aktivt arbete betyder att det finns ett systematiskt arbete i alla upphandlingsförfaranden 
med hänsyn till återvinning, återanvändning av material samt förebyggande av avfall. Aktivt 
arbete innebär att det genomsyrar hela organisationen. 

En upphandling som leder till återvinning av material kan till exempel ha ställt krav på att 
de upphandlade produkterna består av ett material i stället för flera, för att de lättare ska 
kunna återvinnas till nya produkter. 

En upphandling som leder till återanvändning ställer till exempel krav på produkter med 
lång livslängd och som kan uppdateras eller repareras.

En upphandling som leder till att avfall förebyggs är till exempel att välja flergångs - 
produkter i stället för engångsprodukter eller att upphandla produkter som är 
resurseffektiva redan i produktionsledet.       

Värdet av Sveriges offentliga upphandlingar beräknades år 2017 till  
706 miljarder kronor.1 Kommuner har därmed stor möjlighet att påverka 
produktion och konsumtion av varor och tjänster. 

Det är vid upphandlingar och inköp som det finns möjlighet att påverka hur en produkt 
produceras och dess kvalitet. Detta i sin tur påverkar hur effektivt den kan användas, och hur 
den kan fortsätta användas när behovet inte längre finns för den som en gång skaffade den. 

Alla som initierar eller genomför en upphandling är viktiga aktörer. Det innebär att det inte 
enbart är upphandlingsorganisationen som ska arbeta för att nå indikatorvärdet, utan att 
alla verksamheter måste bidra.

Det är viktigt att ha ett kunskapsutbyte mellan upphandlare, personer med 
hållbarhetskunskap och sakkunniga på kommunen samt att personer med sakkunskap 
inkluderas tidigt i upphandlingen. 

SÅ UPPNÅS MÅLEN

    KRETSLOPPSPLANENS MÅL:  MINSKAT INFLÖDE EFFEKTIVARE RESURSANVÄNDNING  MINSKAT SPILL

SPARAR RESURSER
Offentlig upphandling

1. Upphandlingsmyndigheten 2020
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INSPIRATION

RÄTT KUNSKAP VAR UTMANINGEN
- Det svåra var inte själva upphandlingen, berättar 
Charlotte Thelander, legitimerad dietist i 
Trelleborgs kommun.  För oss var det svåra 
att få rätt kunskap, i det här fallet gällande 
plastförpackningar. Vi har ett stort ansvar som 
kommun och offentlig verksamhet att göra rätt och 
att arbeta hållbart. Jag tror att alla vill göra rätt i 
grund och botten.

I socialförvaltningens kök tillagas 700 måltider till 
särskilt boende dagligen. 

- Allt ska packas för att kunna transporteras till 
mottagare av maten. Det väckte ett ifrågasättande 
av alla plastförpackningar. 

NYTT SÄTT ATT TÄNKA
Genom dialog och samarbete med avfallsenheten 
i kommunen och nätverket Cirkulära Skåne fick 
Charlotte med sig värdefull kunskap om hur 
återvinning av plast går till. Detta gjorde att hon 
och hennes medarbetare började tänka nytt kring 
förpackningarna.

ETT STEG I RÄTT RIKTNING
I köket gäller numera följande ordning vid 
användande av plastförpackningar: Biobaserad 
plast, genomskinlig plast, vit plast och i sista hand 
svart plast. Anledningen till varför svart plast väljs 
i sista hand är att den är svår att återvinna. 

- Vi tog ett steg i rätt riktigt som vi är stolta över. 
Vid kommande upphandling kommer vi att vara 
ännu bättre på att ställa rätt krav. Sedan gäller det 
att marknaden också hänger med i utvecklingen.

Det lilla som gör 
STOR SKILLNAD

12

• Hyr istället för att köpa när du kan.

• Ta hjälp av vägledningar, checklistor 
och kunskapsbanker från till exempel 
Upphandlingsmyndigheten, Sveriges 
kommuner och regioner, Svenska 
miljöinstitutet IVL samt EU (”Public 
procurement for a circular economy”).

• Ta fram en upphandlingspolicy eller 
upphandlingsmall som kan underlätta 
och göra kommunens riktlinjer 
tydligare för alla medarbetare. 

• Fokusera på produkter som har stor påverkan 
på miljön och där det finns stor möjlighet 
att minska miljöpåverkan, till exempel 
it- och elektronikprodukter samt textil. 

• Underlätta för återanvändning av 
textilier (gör det till exempel möjligt 
att ta bort loggor på arbetskläder).

• Upphandla och köp in begagnade och 
rekonditionerade it-produkter.

• Se över hur varor som köps in 
fraktas och om det finns möjlighet 
att minska mängden emballage. 

• Upphandla varor av kvalitet och utan farliga 
ämnen, så att produkten kan återanvändas 
och stanna i kretsloppet under lång tid.

• Beakta hela kommunens behov 
vid upphandling och inköp. 

Ta reda på fakta, ställa rätt krav och inse att den lilla 
förändringen gör skillnad - har varit viktigt för att öka 
hållbarhetstänket vid inköp och upphandling. Det visar 
arbetet med att handla upp förpackningsmaterial inom 
måltidsverksamheten i Trelleborgs kommun. 
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Tillsyn vägleder 
MOT HÅLLBART NÄRINGSLIV

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med verksamhetsutövare 
inom kommunen för att dessa ska förebygga avfall
Indikatorvärde: Aktivt arbete senast år 2025  
(arbetar aktivt/inget aktivt arbete)

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
livsmedelsverksamheter inom kommunen för att dessa ska källsortera avfall
Indikatorvärde: Aktivt arbete senast år 2025  
(arbetar aktivt/inget aktivt arbete)

Aktivt arbete med att förebygga avfall betyder att arbeta efter och ge information 
enligt vägledningen "Förebygga avfall - varför då? Och hur ska vi göra?" framtagen av 
Miljösamverkan Skåne eller jämförbara metoder.

Aktivt arbete innebär även att avfallsförebyggande tillsyn ingår i tillsynsplanen 
(verksamhetsplanen). Dessutom innebär det att krav på avfallsförebyggande åtgärder ställs 
mot verksamhetsutövare inom prioriterade branscher samt yrkas i remissyttranden till 
länsstyrelse och mark- och miljödomstol.

Att arbeta aktivt med sortering och återvinning av avfall inom livsmedelsverksamheter 
innebär att kommunens tillsynsmyndighet kontinuerligt kontrollerar och ställer krav på 
de olika verksamheternas avfallshantering. Tillsynsmyndigheten ska framför allt se till att 
sortering och återvinning sker enligt lagstiftning.

En majoritet av Sveriges totala avfallsmängder är avfall från verksamheter. 
Därför måste även verksamheter i kommunen hjälpa till att minska 
avfallsmängderna och sortera det avfall som uppstår. 

Tillsynsmyndighetens uppgift, enligt 26 kap. miljöbalken, är att ge råd och information. 
Det är även att ställa krav på verksamheterna att öka sin kunskap och medvetenhet 
samt uppfylla lagstiftningens krav på sortering och avfallsförebyggande arbete. 
Kommunens tillsynsmyndighet kan stötta verksamheter i detta arbete.

    KRETSLOPPSPLANENS MÅL:  MINSKAT INFLÖDE EFFEKTIVARE RESURSANVÄNDNING  MINSKAT SPILL

SÅ UPPNÅS MÅLEN

FOKUSOMRÅDEN | TILLSYN
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• Hjälp företag att hitta samarbeten där avfall från ett företag kan 
bli ett annat företags resurs, så kallad industriell symbios. 

• Genomför tematillsyn för att uppmärksamma avfallshanteringen. 

• Informera livsmedelsverksamheter om att kunderna kan ta med 
sin egen matlåda, i stället för att erbjuda take away-förpackning. 

• Uppmana livsmedelsverksamheter att inte 
automatiskt dela ut engångsartiklar.

• Samarbeta mellan kommunens förvaltningar, 
eftersom förutsättningarna för sortering skapas 
redan i planerings- och byggnadsskedet. 

• Uppmuntra samarbete mellan miljö- och livsmedelsinspektörer. 
Det skulle till exempel kunna bidra till effektivare arbete 
med minskad nedskräpning vid livsmedelsverksamheter.

• Erbjud företag rådgivning kring avfallsförebyggande och källsortering.

• Avfallsorganisationen kan hjälpa till med praktiska tips kring 
sortering och dimensionering av avfallsutrymmen.

INSPIRATION

12

TILLSYN | FOKUSOMRÅDEN
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INSPIRATION

En viktig del för de som arbetar med 
tillsyn, är att se till att verksamheterna 
jobbar med att förebygga avfall. För 
att underlätta arbetet har ett nytt 
informationsmaterial med tillhörande 
checklista tagits fram. 

Thomas Ferdinandsson, miljöinspektör på Ystad-
Österlenregionens miljöförbund, menar att man 
måste våga tänka nytt och pröva lagen för att få 
till en förändring. Han har jobbat med materialet 
från Miljösamverkan Skåne och menar att det 
är till stor nytta. Särskilt den tredje delen som 
handlar om att prövning kan göra skillnad.  
 
SE AVFALL SOM RESTPRODUKT
Mycket handlar om kunskapshöjande och ett nytt 
synsätt. Om man till exempel har en tillverkning 
som genererar en produkt och avfall, kan man 
istället betrakta avfallet som en restprodukt. 
Kanske går den att använda som råvara i den 
egna verksamheten eller sälja vidare till andra. 

-Om man har med tänket redan när man bygger 
upp en verksamhet och bestämmer vilka krav 

den ska ha, blir det mycket enklare. Ser man det 
som att det här är huvudprodukten och det här 
är biprodukten, kan man få med hela affärsidén 
i tillståndet redan från början. Idag söker många 
tillstånd bara för huvudprodukten och vill man 
lägga till biprodukten i efterhand behövs en ny 
prövning, vilket kan ses som ett hinder.

VIKTIGT MED SAMARBETE
Nyckeln till framgång är samarbete, menar 
Thomas Ferdinandsson. Dels mellan industrierna 
för att de ska hitta varandra och den symbios 
som kan uppstå mellan dem. Men också mellan 
de som jobbar med tillsyn och de som jobbar 
miljöstrategiskt. Detta gäller såväl inom som 
mellan kommuner. 

Thomas Ferdinandsson menar att vi måste 
använda lagstiftningen om att vi ska jobba 
avfallsförebyggande för att se vad det innebär. 

-Vågar ingen testa lagstiftningen, är den tandlös. 
Även som tillsynsmyndighet kan vi vara lite 
framåttänkande. Vi måste våga ta besluten som är 
lite kontroversiella. 

Nyckeln till framgång
ÄR SAMARBETE

TILLSYN | FOKUSOMRÅDEN 35
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Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen 
i staden genom sin fysiska planering 
Indikatorvärde: Aktivt arbete senast år 2025  
(arbetar aktivt/inget aktivt arbete)

Det finns lagkrav inom bland annat plan- och bygglagen som tydliggör vilka krav inom 
avfallshanteringen som ska följas vid om- och nybyggnation. Aktivt arbete innebär, utöver nationella 
lagkrav, att kommunens avdelning för fysisk planering kontinuerligt samarbetar och för dialog med 
kommunens avfallsorganisation. Det innebär även att att ta hänsyn till avfallshanteringen i alla 
plan- och bygglovsprocesser samt att följa andra krav och riktlinjer, som till exempel kommunens 
avfallsföreskrifter. 

Att integrera avfallshanteringen i staden innebär också att skapa platser för att avfallet enkelt ska 
kunna förebyggas, återbrukas och återvinnas. 

För att kunna förebygga, återbruka och sortera bättre måste  
det finnas goda möjligheter till det i vår omgivning. 

Det är när staden planeras och byggs som det finns möjlighet att skapa förutsättningar 
för en hållbar avfallshantering, både för den som ska lämna och hämta avfallet. En hållbar 
avfallshantering kan till exempel vara att ha nära till sitt avfallsutrymme, att det finns 
möjlighet att lämna saker så att någon annan kan använda dem och att det finns gott om 
plats att sortera sitt avfall. 

En hållbar avfallshantering säkerställer god service till invånarna och förebygger 
arbetsmiljöproblem för de som ska hämta avfallet. Teknikområdet inom avfallshanteringen 
är ett område med stor potential för att nå ökad samhällsnytta, samt att möta kundens 
önskemål och upplevelse av god service. Smarta digitala lösningar kan både effektivisera 
avfallshanteringen, leda till bättre förebyggande åtgärder och öka återbruket. 

    KRETSLOPPSPLANENS MÅL:  MINSKAT INFLÖDE EFFEKTIVARE RESURSANVÄNDNING  MINSKAT SPILL

SKAPAR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE
Fysisk planering  

SÅ UPPNÅS MÅLEN
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INSPIRATION

• Skapa en rutin tillsammans med 
avfallsorganisationen så att alla 
planärenden och bygglov granskas med 
avfallshanteringen och arbetsmiljön i åtanke. 

• Dela kunskap mellan de som arbetar 
med fysisk planering i staden och de som 
arbetar inom avfallsorganisationen. På så 
sätt förebyggs bland annat målkonflikter.

• Hitta ytor som kan få en multifunktionell 
användning i staden.

• Omvärldsbevaka teknikutvecklingen 
inom avfallsområdet. 

Dra erfarenhet av tidigare nybyggnads-
projekt, utvärdera enkätsvar och ställa 
frågor till den egna verksamheten - på 
så sätt ska framtida boenden minska 
klimatpåverkan och bli mer hållbara i 
Lomma kommun.

Efter byggandet av hamnområdet i Lomma 
har ett projekt genomförts för att dra lärdom 
kring hur bostadsområden kan byggas för att 
bli hållbara. En av de hållbarhetsaspekter som 
utvärderades var avfallshanteringen.

Generellt sker det alltid ett förarbete mellan 
olika avdelningar inför nybyggnation och 
planering av staden. 

EN SJÄLVKLAR ROLL
-För att kunna bygga ett hållbart boende och 
skapa en bättre avfallshantering, är det viktigt 
att tänka hur soprum ska placeras så att det 
är lätt att sortera sitt avfall, hur körning med 
sopbilar inne i kvarter kan minska och hur 
hämtningen kan underlättas. Avfallshanteringen 
bör ha en självklar roll i alla skeden av 
samhällsplaneringen, säger Jacob Thollonen 
på Lomma kommun som varit projektledare för 
utvärderingen av Lomma hamn.

I utvärderingen som gjordes i samband med 
byggandet av hamnstadsdelen i Lomma ställdes 
frågor till såväl invånarna i stadsdelen som 
till andra brukare och aktörer som berörs av 
avfallshanteringen i området. 

-Jag tror att man måste vara ödmjuk inför 
nybyggnationer, det är många olika perspektiv 
som måste tänkas in. Det är så klart positivt om 
man kan tänka rätt redan från början och tänka 
i alla led för att minska klimatpåverkan och få 
en hållbar stadsutveckling. Ett exempel är att 
minska långa dragavstånd, som i sin tur minskar 
tomgångskörningen för sopbilarna. Det kan låta 
enkelt att undvika långa dragavstånd men vid 
fysisk planering så är det många perspektiv som 
det ska tas hänsyn till.

Samhällsplanering som ger

minskad klimatpåverkan

37
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Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall 
Indikatorvärde: Aktivt arbete senast år 2025  
(arbetar aktivt/inget aktivt arbete)

Aktivt arbete betyder att arbeta efter Sveriges byggindustriers vägledning eller liknande 
riktlinjer. Det kan också betyda att följa en policy som förespråkar förebyggande, 
återbruk och återvinning av bygg- och rivningsavfall. Ett aktivt arbete kan även innebära 
framgångsrika samarbeten med partners där fokus ligger på att förebygga, återbruka och 
återvinna bygg- och rivningsavfall.

Bygg- och rivningsavfall står för nästan 30 procent av Sveriges 
avfall, och det genereras cirka 10 miljoner ton varje år.1 

Det måste skapas en mer resurseffektiv hantering av byggprodukter och 
-material genom att ta tillvara på produkter med hög materialkvalitet. 
Det gäller även att vid inköp se till att allt material är återvinningsbart 
och dessutom har så lång livslängd som möjligt. 

En stor del av bygg- och rivningsavfallet består av jordmassor. Att 
återbruka jordmassor och minska transporterna bidrar till att minska  
uttaget av nya råvaror och att resurserna används mer effektivt.     

    KRETSLOPPSPLANENS MÅL:  MINSKAT INFLÖDE EFFEKTIVARE RESURSANVÄNDNING  MINSKAT SPILL

 Bygg
LÅNGSIKTIGT

1. Naturvårdsverket 2019

SÅ UPPNÅS MÅLEN
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• Ställ krav på mätning och uppföljning av 
statistik i byggentreprenader.

• Identifiera platser för tillfällig förvaring av jordmassor, 
med beaktande av krav i lagstiftningen.

• Skapa samarbeten med externa aktörer som erbjuder 
möjligheter till hållbara affärslösningar. 

• Bli en aktiv projektpartner i utvecklingen av nya verktyg och metoder.

• En god systematik är A och O för att nå resultat. 

• Se längre än till bara ett år i taget. 

• Fundera på vad som är en god design och hur god 
design kan leda till cirkulära långsiktiga lösningar. 

• Det är viktigt att livscykelperspektivet är med när produkter/
tjänster designas samt att man som kund/beställare vid inköp 
ställer krav på miljödeklarationer, där klimatpåverkan är redovisad.

• Skapa rutiner för att möjliggöra återanvändning av bygg- 
och rivningsmaterial inom kommunens verksamheter, 
samt källsortering och förberedande för återanvändning 
och återvinning i enlighet med lagstiftningens krav. 

• Använd redan existerande vägledningar och verktyg – 
det finns många och fler tillkommer. Till exempel har 
Naturvårdsverket och Centrum för cirkulärt byggande 
användbara underlag, och Hållbar Utveckling Skåne har skapat 
ett upphandlingsverktyg för att minska avfall vid nybyggen.  

INSPIRATION

12
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INSPIRATION

Inom byggbranschen går det ofta fort både 
när man bygger och när man river. Krav  
på hög kvalitet, exakta mått och garantier 
gör det svårt att återbruka och att ta  
tillvara på resurser. 

För kommuner, entreprenörer och byggföretag 
krävs nya sätt att tänka och agera. Det finns flera 
aktörer på området som vill se en förändring. Ett 
initiativ är LFM30 där aktörer samverkar och vill 
påskynda klimatomställningen. 

I projektet LFM30 deltar två tjänstepersoner som 
har stort fokus på förebyggande av avfall och 
återbruk. Magnus Pettersson, miljöchef på Sysav, 
efterlyser större banker av återbrukat material, 
tydligare kundkrav och mer partnerskap. 

-Jag skulle önska att det fanns en större dialog, 
inklusive krav på ökad andel återbruk/återvinning, 
mellan aktörer på marknaden och kommunerna 
som är stora uppdragsgivare av bland annat nya 
byggnationer. 

HÅLLBARHETSFRÅGOR 
PÅ BRED FRONT
Staffan Fredlund, miljöchef på Whilborgs och 
representant för LFM30, menar att branschen 
behöver tänka nytt. 

-Det finns en viss tröghet i branschen för att 
få in hållbarhetsfrågorna på bred front när det 
gäller nybyggnation och rivning. Det gäller att 

alla aktörer ställer krav: från byggbolagen och 
kunderna till hela samhället. Samtidigt finns det 
viktiga frågor att ta hänsyn till. När det byggs nytt 
ställs det krav på garantier, fuktskydd, akustik och 
ljus samt brandskydds- och arbetsmiljöfrågor, 
vilket kan vara svårt att tillgodose vid återbruk. 

Ett mål inom LFM30 är att byggandet ska präglas 
av långsiktighet, smarta energilösningar och 
miljöanpassade materialval.

-Det är viktigt att se till hela livscykelperspektivet 
när man bygger nytt. Ett trägolv som är dyrt i 
inköp men sedan kan slipas många gånger och 
även återvinnas är ett bra hållbart alternativ.

Kompetens och insikter hos kunderna gör att 
framtiden inom byggbranschen ser ljusare ut när 
det gäller hållbarhetsfrågor och återbruk. 

-Jag ser positivt på framtiden. Många av kunderna 
vill säkerställa att byggbranschen har ett tänk 
kring återbruk. Det handlar om allt från inredning, 
vitvaror och kontorsmöbler. Det finns helt klart en 
livscykeltanke bland fler och fler inom branschen, 
säger Staffan Fredlund.  

Klimatneutralt byggande 
för framtiden

FAKTA
LFM30 (Lokal färdplan för en klimatneutral 
bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030) är 
ett initiativ för att skapa en geografisk spelplan 
för att påskynda bygg- och anläggningssektorns 
klimatomställning och genomförande av 
Agenda 2030.
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...och det avfallet 
räknas inte in i den 

genomsnittliga 
avfallsmängden per 

person.2

Hållbar konsumtion 

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan
Indikatorvärde: Minst index 70 år 2030 (index 1-100)*

Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade konsumtionsbeteende 
på grund av avfallsmängder och miljöpåverkan
Indikatorvärde: Minst index 70 år 2030 (index 1-100)*

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna
Indikatorvärde: Max 100 kg/person och år senast år 2030
 
Med hjälp av enkäter mäts kommuninvånarnas förståelse för hur konsumtion och 
mängden avfall hänger ihop, samt vad de själva gör för att minska sin konsumtion. 
Undersökningarna genomförs av den regionala samverkansgruppen, se sidan 66. 

För att minska mängden restavfall är det viktigt att kommunen har en effektiv kommunikation 
med sina invånare om avfall och konsumtion. Genom att hjälpa kommuninvånarna till en 
ökad förståelse får de större möjlighet att ändra sina beteenden. 

*Skala 1-100 där 60-69 är godkänt, 70-79 är högt och 80-100 är mycket högt betyg. 

Allt som slängs har köpts in någon gång. 
Avfallsmängderna berättar därför för oss 
hur stor konsumtionen är och därmed hur 
stort uttag av jordens resurser vi gör. 

För att nå en hållbar konsumtion måste vi spara 
på jordens resurser och nyttja dem mer effektivt, 
vilket är postitivt både för miljön och hälsan. 

År 2020 är den genomsnittliga avfallsmängden 
cirka 500 kilo per person och år, vilket kan 
jämföras med cirka 300 kilo på mitten av 
1980-talet.1 Dessa siffror visar dock inte hela 
sanningen om hur mycket avfall vår konsumtion 
leder till. Större delen av avfallet uppstår när 
produkter produceras och redovisas inte i den 
genomsnittliga avfallsmängden. 

86 kg
AVFALL...

VID PRODUKTIONEN AV EN MOBILTELEFON UPPSTÅR 

SKAPAR MINDRE AVFALL

    KRETSLOPPSPLANENS MÅL:  MINSKAT INFLÖDE EFFEKTIVARE RESURSANVÄNDNING  MINSKAT SPILL

Textil och elektronik är produkter 
som bidrar till stor klimatpåverkan 
vid tillverkning och därför är det 
viktigt att förebygga avfall från 
dessa. 

SÅ UPPNÅS MÅLEN

1. Profu 2009 
2. IVL Svenska Miljöinstitutet 2015
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INSPIRATION

• Sy ihop dina olika budskap 
under ett paraply.  

• Dela med dig av din kunskap. Hjälp 
andra som redan idag arbetar 
med att ändra beteende och som 
kan vara dina vapendragare.  

• Omvärldsbevaka och se vilka 
trender som råder i din kommun 
och bland dina kommuninvånare.   

• Ta hjälp av kommunens konsument-
vägledare för att påverka, vägleda 
och tipsa om hållbar konsumtion. 

• Samarbeta och kommunicera 
samma budskap. 

• Mät och synliggör mängden avfall i din 
verksamhet för att uppmärksamma 
att mängden måste minska.  

• Arbeta med avfall och konsumtion 
som tema i skola och förskola.

KRÄVER TÅLAMOD

Samarbeta, ha en tydlig 
kommunikationsplan och  
jobba mot samma mål. 
Så arbetar Åsa Löfgren, 

kommunikatör och utvecklings-
ledare på tekniska förvaltningen 

i Sjöbo kommun, för att driva på 
beteendeförändring i kommunen. 

-Olika målgrupper har olika drivkrafter. Det 
gäller att hitta rätt budskap till rätt målgrupp 
och att lära känna sina kommuninvånare. Jag 
tror det är viktigt att berätta nyttan av det alla 
kommuninvånare gör och vad det resulterar i, 
säger Åsa Löfgren. 

Det är viktigt att ge kommuninvånarna alternativ, 
som att göra det enkelt att till exempel laga 
och köpa secondhand, istället för att köpa 
nytt. Idag, mycket tack vare det stora intresset 
för miljöfrågor i samhället, finns det utrymme 
att få fram sitt budskap. Det gäller att följa de 
trender som finns i samhället och hänga på 
samhällsdebatten.

 -Förändring tar tid men för att lyckas måste det 
få ta tid. Det gäller att hitta drivkrafterna för 
att vilja göra förändringen. Jag jobbar mycket 
med förskolor och skolor i kommunen och 
tillsammans med ambassadörer.

Ändra beteende 

12
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Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter 
Indikatorvärde: Nedåtgående trend år 2021-2030  
(procent matsvinn av inköpta livsmedel)

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall
Indikatorvärde: Max 5 kg/person och år senast år 2030

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall
Indikatorvärde: Max 10 kg/person och år senast år 2030

Andelen matsvinn i kommunens storköksverksamheter mäts genom att använda 
statistik från plattformar för livsmedelsinköp och egna matsvinnsmätningar.

Mängden matavfall i kommuninvånarnas restavfall och mängden matsvinn i 
kommuninvånarnas rest- respektive matavfall mäts genom plockanalyser. 

en värdefull resurs

    KRETSLOPPSPLANENS MÅL:  MINSKAT INFLÖDE EFFEKTIVARE RESURSANVÄNDNING  MINSKAT SPILL

Varje år slänger svenska hushåll drygt 900 000 ton matavfall.1 
Nästan hälften av det som slängs är mat som hade kunnat ätas. 

Matsvinn är det matavfall som slängs i onödan. Det är inte bara den mat som finns 
kvar på tallriken utan all mat som kunde ha blivit uppäten. Matsvinn är till exempel 
mat som glöms bort i kylskåpet och blir sur eller möglar och därför slängs. Det kan även 
vara mat som förstörs under produktionen, transporten eller tillagningen. Matsvinn har 
stor påverkan både på miljön och samhällsekonomin. Det är därför viktigt att arbeta för 
att minska matsvinnet i både hushållen och kommunens verksamheter.  

Det är också viktigt att sortera ut det matavfall som inte kan ätas upp, 
exempelvis bananskal, apelsinskal och kaffesump och lämna det till kommunens 
matavfallsinsamling, så att det kan återvinnas som biogödsel och biogas. 

Maten 

SÅ UPPNÅS MÅLEN
1. Naturvårdsverket 2020
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Viktigt att samarbeta

INSPIRATION
• Informera kommuninvånarna om att utsorterat matavfall 

blir till nya resurser - biogas och biogödsel. 

• Mät matsvinnet enligt Livsmedelsverkets mall.

• Prova nya lösningar i skolrestaurangen: ta bort brickor, 
använd smakskedar, presentera måltiden upplagd 
eller använd mindre tallrikar och slevar. 

• Skapa en trivsam och stressfri matsal.

• Låt eleverna själva ta med lådor och flaskor vid 
utflykter. Dessa fylls med mat och dryck från skolan 
och ger därmed större möjligheter till variation.

• Inför schemalagda luncher, det minskar matsvinnet.

• Höj kunskapen om matsvinn och dess miljöpåverkan hos alla som 
berörs inom kommunens verksamheter, till exempel genom en 
gemensam utbildningsvecka. Låt även kunskapen nå kommuninvånarna. 

• Ta fram gemensamma riktlinjer för vad en pedagogisk måltid är.

AV AVFALLET I RESTAVFALLSPÅSEN 
BESTÅR AV MATAVFALL.

30% CA

Kommunens storköksverksamheter, den pedagogiska 
verksamheten samt vård- och omsorgsverksamheten har 
alla en viktig roll i att minska kommunens matsvinn. För att 
nå en minskning krävs ett gemensamt arbete mellan dessa 
verksamheter. Arbetet kan även medföra att kunskapen om 
matsvinn ökar hos de invånare som verksamheterna når ut till, 
och därmed att kommuninvånarna minskar sitt matsvinn.

12
7



46 BAKGRUND | GLOBALA MÅLEN



47MATAVFALL OCH MATSVINN | FOKUSOMRÅDEN

Skurups kommun har arbetat med att 
minska matens klimatpåverkan i projektet 
”En knuff i maträtt riktning”. Anna-Lena 
Svensson som är måltidschef i Skurup är 
med i projektet. Hon betonar vikten av att 
tänka på hela kedjan.

-Vi började med ett grupparbete, där 
personal i skolköken analyserade var vi har 
det största matsvinnet. Det handlade om allt 
från anbudsförfarande till soppåsen ute i 
verksamheten, berättar Anna-Lena Svensson.

Utifrån resultatet gick de vidare med en 
handlingsplan som ska ut i köken. De har börjat 
mäta matsvinnet och tanken är att de även 
ska jobba med nudging, genom att sätta ut 
bordspratare i skolorna med enkel information 
om matsvinn. 

-Det som har gett mest är diskussionerna, när 
man synliggör problematiken och tänker i hela 
kedjan och faktiskt sätter kronor och ören på vad 
svinnet kostar. 

LÅT ELEVERNA SMAKA INNAN
En viktig del är att inte ta fram för mycket i 
serveringslinjen. Det gör man delvis genom att få 
in rätt portionsantal. Det handlar också om att 
eleverna ska få en bättre uppfattning om maten, 
så att de inte tar mer mat än de äter upp.

-Det gör vi genom att jobba med en tydlig 
meny där vi verkligen berättar vad vi 
serverar. Om en maträtt är ny, har vi satt 
ut smakskedar. Då får eleverna smaka 
först, innan de lägger upp på tallriken.

VIKTIGT ATT FÖLJA UPP
De har kommit en bra bit på vägen i arbetet, men 
det finns fortfarande saker kvar att göra.

-Det jag känner är kvar, är att prata med lärare, 
pedagoger och rektorer för att samarbeta mer 
kring matsvinn och få in i pedagogiken varför det 
är så viktigt och vilket arbete de har att göra med 
den pedagogiska måltiden.

ERFARENHETER FRÅN PROJEKTET
Det är viktigt att man mäter matsvinnet och sätter 
mål, men lika viktigt att sen återkoppla både till 
eleverna och köken varför man mäter och vad 
resultatet blir. 

Få in rätt portionsantal genom att påminna 
rektorer och pedagoger om vikten att anmäla om 
en klass inte ska äta, så man inte plötsligt står 
med 40 portioner för mycket.

Dokumentera maträtt för maträtt hur mycket som 
går åt jämfört med elevantal, för att underlätta 
att ta fram rätt mängd mat i serveringslinjen 
nästa gång. 

EN KNUFF 

FAKTA
Skol- och utbildningsförvaltningen, måltidsservice 
och miljöstrategiska enheten i Skurups kommun 
driver tillsammans satsningen "En knuff i maträtt 
riktning”. Projektet startade december 2017 och 
pågick till december 2019. Syftet är att minska de 
kommunala matinköpens klimatpåverkan med  
40 procent till 2020 jämfört med 2016.

i maträtt riktning

INSPIRATION
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GE PRYLARNA 

ett längre liv
Många saker används under väldigt kort tid. Med tanke 
på hur mycket energi och naturresurser som går åt vid 
tillverkning av produkter behöver dessa användas av fler 
personer under en längre tid. 

    KRETSLOPPSPLANENS MÅL:  MINSKAT INFLÖDE EFFEKTIVARE RESURSANVÄNDNING  MINSKAT SPILL

 
1 IVL Svenska Miljöinstitutet 2018

SÅ UPPNÅS MÅLEN

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och kommunala bolag
Indikatorvärde: Uppåtgående trend år 2021-2030  
(omsättning procent/år, omsättning styck/år, besparingar kronor/år eller koldioxidbesparingar/år)

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är 
att återbruka, hyra, dela och låna mäts genom enkäter
Indikatorvärde: Minst index 70 år 2030 (index 1-100)*

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr, delar och lånar
Indikatorvärde: Minst index 70 år 2030 (index 1-100)*

Varje kommun och kommunalt bolag avgör hur andelen återbrukade möbler ska mätas 
enligt indikatorvärdet. Det är bara de införskaffade möblerna som ska mätas, inte de som 
organisationen avser att göra sig av med. 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt det är att återbruka, hyra, dela och låna, samt deras 
upplevda frekvens av detsamma, mäts genom enkäter. Undersökningarna genomförs av den 
regionala samverkansgruppen, se sidan 66.

Kommunen kan bidra till att nå indikatorvärdet genom till exempel fysisk planering och genom 
att skapa plattformar för återbruk och delning. Det är viktigt att planera kommunens ytor så att 
det finns möjlighet att återbruka, dela och samäga. 

*Skala 1-100 där 60-69 är godkänt, 70-79 är högt och 80-100 är mycket högt betyg.

Det är viktigt att kommunen och kommunala bolag föregår med gott exempel. För 
att trovärdigt kunna uppmuntra kommuninvånare till ett ökat återbruk, behöver det 
ske även inom organisationen. På kontor är det till exempel ofta höj- och sänkbara 
skrivbord som ger störst klimatnytta när de återbrukas.1



49FOKUSOMRÅDEN | ÅTERBRUK

INSPIRATION
• Skapa en plattform för kommuninvånarna att dela saker. Kommunens 

bibliotek är ett mycket bra exempel på det, och konceptet 
skulle kunna utvecklas till att inkludera fler produkter. 

• Sätt upp en TaGe-hylla (Ta och Ge) eller skapa en byteshylla på 
arbetsplatsen, förskolan, skolan eller i bostadsrättsföreningen. Prylar 
kan lämnas av en person och användas på nytt av någon annan. 

• Restaurera möbler som har använts i organisationen 
så att de kan användas igen. Ta hjälp av kommunens 
organisation för sysselsättning och arbetsmarknad. 

• Uppmana hyresvärdar eller bostadsrättsföreningar att låna 
ut verktyg vid renovering, och in- och utflyttning.

• Samla alla initiativ som finns i kommunen för att kunna återbruka, dela 
och samäga på ett överskådligt sätt, till exempel genom en digital karta. 

• Skapa en plats eller system där kommunens olika förvaltningar 
kan återbruka varandras möbler och inredning. 

12

811

2 IVL Svenska Miljöinstitutet 2018

Samägd

EN BORRMASKIN ANVÄNDS 
I GENOMSNITT 18 MINUTER 
UNDER SIN LIVSLÄNGD.2
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När kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Westers kontor skulle göras 
om, bad hon de som inredde kontoret att se vilka möbler som redan fanns i 
Svedala kommunhus. Hennes kontor är nu inrett med återbrukade möbler. 

Av naturliga skäl förändras kontoren på en arbetsplats. Ytor behöver effektiviseras, nya 
medarbetare börjar och kontor byts ut mot öppna landskap. Det innebär att nya behov ställs på 
utformningen av rummen. 

-När möbleringen behöver ändras är det ofta enklast att gå till en produktkatalog och beställa av 
den leverantör man har ett avtal med. Jag har känt en växande känsla av orimlighet att livstiden 
på möbler är så kort, säger Linda Allansson Wester, kommunstyrelsens ordförande i Svedala.  

BÖRJA INHOUSE 
När kontoren i hennes korridor skulle göras om och hon behövde använda rummet annorlunda, 
bad hon därför om att det i första hand skulle letas möbler bland de som redan fanns. 

-Mitt nya sammanträdesbord stod i ett annat rum, min bokhylla på ett annat kontor och stolarna 
är återbrukade, men kommer utifrån. Jag tycker det är bra att titta på vad man faktiskt har 
inhouse först och sen komplettera utifrån. 

TÄNKET FINNS DÄR 
Nu har även andra lokaler i kommunhuset inretts på samma sätt.  

-Jag fick stor hjälp av en fantastisk medarbetare med mitt rum. Det ser alldeles utmärkt trevligt 
ut och fungerar jättebra. För mig handlar det om miljö, hållbarhet, resurser och respekt för 
andras pengar. I början krävs det en extra omväg att göra så här, men när tänket finns där, blir 
det inte så svårt i framtiden, säger Linda Allansson Wester. 

Återbrukat kontor
INSPIRATION
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Möbler, cyklar och gamla dörrar 
  SKRÄP FÖR DIG - KAP FÖR ANDRA

Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser
Indikatorvärde: Nedåtgående trend år 2021-2030 (kg/person och år)

Andel grovavfall för återbruk respektive materialåtervinning 
insamlat på kommunala insamlingsplatser
Indikatorvärde: Uppåtgående trend för återbruk och materialåtervinning och 
nedåtgående trend för energiåtervinning år 2021-2030 (procent). Återbruk 
och materialåtervinning ska tillsammans uppgå till 75 procent år 2030.

Det är viktigt att befintliga kommunala insamlingsplatser, främst återvinningscentraler, 
fortsätter att utvecklas och styr mot ökat återbruk och materialåtervinning. 

Det finns flera viktiga resurser inom kommunen som kan hjälpa till att skapa välfungerande 
kommunala insamlingsplatser. Kommunens avdelning för sysselsättning och arbetsmarknad 
är en viktig aktör som kan bidra med personal. Avdelningar som arbetar med fysisk planering 
är värdefulla då de tidigt sätter förutsättningarna och möjligheterna för de kommunala 
insamlingsplatserna. En genomtänkt utformning av och tillgängligheten till kommunala 
insamlingsplatser ger möjlighet och uppmuntrar till återbruk och återvinning. 

I de tio kommunerna samlas nästan 40 000 ton grovavfall in varje år på 
kommunernas insamlingsplatser, vilket motsvarar cirka 130 kilo per person 
och år. Grovavfallet är en stor del av den totala avfallsmängden. År 2019 
gick 20 procent till materialåtervinning och resterande mängder gick till 
energiåtervinning. 

  

    KRETSLOPPSPLANENS MÅL:  MINSKAT INFLÖDE EFFEKTIVARE RESURSANVÄNDNING  MINSKAT SPILL

Genom att återbruka och återvinna mer kan avfallsmängden och miljöpåverkan 
minska. Det finns mycket att vinna på att öka återbruk och materialåtervinning. 
Varje kilo brännbart avfall som går att undvika motsvarar en besparing på 2 kilo 
koldioxidekvivalenter. Det motsvarar cirka 16 kilometers körning med en personbil.1

SÅ UPPNÅS MÅLEN
1. IVL Svenska Miljöinstitutet 2019
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• Sälj eller skänk saker vidare. 

• Tillgängliggör återbruk och återvinning genom 
en ambulerande tjänst för insamling.

• Informera kommuninvånarna om var de 
kan lämna sitt grovavfall till återbruk.

• Kommunicera att det är viktigt att 
köpa återbrukade produkter, inte bara 
lämna in produkter för återbruk.

• Undersök om det finns någon annan verksamhet 
som har behov av större inredning, till exempel kök.

• Undvik att beställa containrar där allt 
grovavfall blandas och inte kan sorteras.

• Tipsa kommuninvånarna om att röja sin vind och 
källare och ordna en gatuloppis med sina grannar.

INSPIRATION

12
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Källsortering
RÄTT AVFALL PÅ RÄTT PLATS

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala bolag där det 
finns tillgång till källsortering 
Indikatorvärde: 100 procent senast år 2025

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas restavfall 
Indikatorvärde: Max 10 kg/person och år senast år 2030

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall  
Indikatorvärde: 0 batterier, 0 ljuskällor och 0 antal elektronikavfall/100 kg restavfall

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att lämna sitt 
farliga avfall till kommunens insamlingssystem mäts genom enkäter
Indikatorvärde: Minst index 70 år 2030 (index 1-100)*

Respektive kommun och kommunalt bolag definierar vad en arbetsplats är, utifrån möjligheten 
att källsortera. Det kan till exempel innebära att varje personalkök har källsortering.  

Mängd förpackningar, tidningar och farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall kommer att 
mätas genom plockanalyser. Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt det är att lämna farligt 
avfall till kommunens insamlingssystem mäts genom enkäter. Undersökningarna genomförs av 
den regionala samverkansgruppen, se sidan 66.

Det är i den fysiska planeringen och byggnationer som möjligheterna skapas för att kunna 
sortera tidningar, förpackningar och farligt avfall på ett enkelt sätt.  

*Skala 1-100 där 60-69 är godkänt, 70-79 är högt och 80-100 är mycket högt betyg.

Avfall som är sorterat kan materialåtervinnas till nya produkter 
istället för att nya råvaror används. Genom att sortera ut produkter 
som innehåller farliga ämnen kan de hanteras på rätt sätt och 
därmed avgifta kretsloppet.  

Det är viktigt att kommunen och kommunala bolag föregår med gott 
exempel. För att trovärdigt kunna uppmuntra kommuninvånare till en bättre 
källsortering, behöver källsortering ske även inom organisationen.

    KRETSLOPPSPLANENS MÅL:  MINSKAT INFLÖDE EFFEKTIVARE RESURSANVÄNDNING  MINSKAT SPILL

SÅ UPPNÅS MÅLEN
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• Passa på att ta bort papperskorgar när källsortering införs på 
arbetsplatser. Se också till att göra källsorteringen till det närmaste 
och lättaste alternativet för att göra sig av med avfallet.  

• Placera ut sorteringsbehållare vid kommunala 
evenemang och marknader. Kom ihåg att samtidigt ge 
besökarna information om hur de ska sortera. 

• Placera ut sorteringsbehållare i det offentliga rummet. Kom ihåg att 
samtidigt ge kommuninvånare information om hur de ska sortera. 

• Informera kommuninvånarna om att det går att lämna farligt 
avfall på olika platser: återvinningscentraler, Farligt Avfall-
bilen, Samlaren, återbrukscentraler eller fastighetsnära. 

• Hitta och implementera digitala lösningar som 
underlättar för kommuninvånarna.

INSPIRATION

En av de enklaste åtgärderna för att spara på 
jordens resurser är att sortera sitt avfall. 

Även om kommuninvånarna är bra på att sortera 
finns det stora möjligheter till förbättring. 
Plockanalyser i Sysavregionen visar att ungefär  
35 procent av avfallet i restavfallspåsen (soppåsen) 
består av tidningar och förpackningar.

12
7

3
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Ett skräpfritt 
 SAMHÄLLE
Vid nedskräpning sprids onaturliga och 
farliga ämnen i naturen. Människor och 
djur tar skada av skräpet. Nedskräpning 
upplevs också negativt av invånare och 
bidrar till otrygga miljöer eftersom en 
redan nedskräpad miljö drar till sig mer 
skräp, samt klotter och skadegörelse.

Mängd skräp på land
Indikatorvärde: 50 procent färre antal skräp år 2030 jämfört med nollvärdet  
(antal skräp/10 kvadratmeter)

Mängd skräp vid hav och sjöar
Indikatorvärde: 50 procent färre antal skräp år 2030 jämfört med nollvärdet  
(totalt uppkommet skräp)

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomst av nedskräpningen, mäts genom enkäter.
Undersökningarna genomförs av den regionala samverkansgruppen, se sidan 66.

Indikatorvärde: Minst index 70 år 2030 (index 1-100)*

Skräpmätningar ska genomföras enligt de metoder som är framtagna av organisationen Håll Sverige 
Rent. Skräpmätning ska, förutom på land, även genomföras vid badplatser. Kommunerna väljer själva 
om de mäter på badplatser vid hav eller sjö samt hur ofta. För att säkerställa indikatorvärdet krävs 
däremot minst fyra mätningar för respektive område under perioden 2021–2030. 

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomst av nedskräpningen, mäts genom enkäter. 
Undersökningarna genomförs av den regionala samverkansgruppen, se sidan 66.

För att nå goda resultat krävs ett långsiktigt strategiskt arbete med tydligt ansvar och gott samarbete 
mellan olika aktörer, främst mellan kommunens förvaltningar men även med upphandlade 
entreprenörer. 

 
*Skala 1-100 där 60-69 är godkänt, 70-79 är högt och 80-100 är mycket högt betyg.

    KRETSLOPPSPLANENS MÅL:  MINSKAT INFLÖDE EFFEKTIVARE RESURSANVÄNDNING  MINSKAT SPILL

...av skräpet i tätorter 
är fimpar. Plastskräpet 
blir allt vanligare.1

62%
Nedskräpning påverkar ekonomin då det kostar 
pengar att städa upp skräpet. Nedskräpning 
är ett spill ur kretsloppet och en förlust i form 
av material och energi. Om skräpet i stället 
slängs som restavfall eller sorteras kan det bli 
energi vid förbränning eller nya produkter vid 
materialåtervinning. 

1. Håll Sverige Rent 2020

SÅ MÄTS MÅLEN
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Både Kävlinge och Vellinge kommun 
har under många år hamnat högt i Håll 
Sverige Rents rankning över bästa Håll 
Sverige rent-kommun. Båda arbetar med 
nedskräpning men på olika sätt. 

-Att arbeta mot nedskräpning är inget som görs 
över en natt. Det är ett idogt arbete som måste 
ske hela tiden och i samarbete med andra. 
Under alla år som Kävlinge kommun har deltagit 
i skräpplockardagarna har jag samarbetat med 
skolan och måltidsservice. Det är även viktigt 
att underlätta skräpplockningen för de som 
ska delta. Jag har delat upp kommunen i olika 
områden och sett till att det finns bra redskap 
att plocka skräp med och, icke att förglömma, 
sponsrat med fika och bussresor. Även om jag 
arbetar strategiskt med nedskräpning, har 
jag alltid varit noga med att vara på plats och 
delta praktiskt i arbetet, berättar Ann Persson, 
miljöstrateg, Kävlinge kommun.

SAMARBETA OCH AVSÄTT PENGAR 
TILL KOMMUNIKATION
I Vellinge kommun finns ett bra och fungerande 
samarbete mellan gata/park och deras 
renhållningsentreprenör.

-Jag är noga med att det måste avsättas 
pengar för att kunna göra aktiviteter och 
kommunikationsinsatser. Jag är också noga med 
att lyfta frågan hos våra politiker. De har bra 
kontakt med våra kommuninvånare. Det går inte 
att ta för givet att det syns vad man gör, säger 
Anna Olsson, avfallsansvarig, Vellinge kommun. 

SKAPAR ENGAGEMANG
Det är samma entreprenör som städar gator och 
torg som gör skräpmätningen i Vellinge kommun. 
Det har skapat ett stort engagemang. 

-De som städar kommer med egna initiativ för att 
minska nedskräpningen, vilket känns väldigt kul, 
säger Anna Olsson.

Minskad nedskräpning
INSPIRATION

• Gör ett event och uppmärksamma 
skräpplockning.

• Håll Sverige Rents skräpplockardagar 
är en bra aktivitet för att 
uppmärksamma skräpplockning.

• Sätt en budget för det strategiska 
arbetet med nedskräpning och ha koll på 
nedskräpningens kostnader i kommunen.

• Se till att skräpmätning ingår vid 
upphandling av renhållningsentreprenad.

• Arbeta långsiktigt med attityd- och 
beteendeförändring hos kommuninvånarna.

• Arbeta med skräpproblematiken till 
exempel vid evenemang och marknader 
då nedskräpningen är extra stor.

• Engagera invånarna till att 
plocka ett skräp om dagen.

• Fick-askkoppen är ett smart sätt 
att ta hand om sina fimpar.

• Uppmärksamma de kommuninvånare som 
är engagerade i nedskräpningsfrågan.

INSPIRATION

ENGAGERAR

12

14

11
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kan göra

Alla kan göra något och tillsammans kan vi göra allt. Alla kan 
bidra till att nå ett resurseffektivt kretslopp genom att ändra 
vanor och inse att det krävs en förändring av vår livsstil. 

Läs tipsen som finns här  
och låt fantasin flöda!

Alla något

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i kommunens 
verksamheter och kommunala bolag med syfte att förebygga avfall
Indikatorvärde: Uppåtgående trend år 2021-2030  
(antal genomförda aktiviteter per kommun och bolag och år)

En resurseffektiviserande åtgärd kan vara vad som helst som medför att 
resurserna i verksamheten används bättre och smartare. Alla verksamheter kan 
arbeta med åtgärder kopplade till indikatorn. Åtgärden kan vara liten som stor. 
Det är inte effekten som räknas, utan att göra något.

Respektive kommun och kommunalt bolag definierar vad en verksamhet är. 
Uppåtgående trend gäller hela kommunen.

    KRETSLOPPSPLANENS MÅL:  MINSKAT INFLÖDE EFFEKTIVARE RESURSANVÄNDNING  MINSKAT SPILL

SÅ MÄTS MÅLEN
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12

8

• Använd bivaxduk istället för plastfolie.

• Välj digitala tidningsprenumerationer istället för papperstidningar eller samordna 
prenumerationen av papperstidningen.

• Använd baksidor av utskrifter för att skriva anteckningar.

• Ta vara på kvarlämnad frukost och fika från möten, och tänk på att inte överbeställa.

• Välj återvunnen plast där det är möjligt. 

• Öka livslängden på it-produkter genom att skydda, uppgradera och reparera dem.

• Skapa en byteshylla på till exempel arbetsplatsen eller i bostadsrättsföreningen, 
med möjlighet för saker att byta ägare.

• Uppmana kommuninvånarna och kommunens anställda att ta med egen matlåda 
och mugg för take-away, istället för att få engångsförpackningar.

• Återkoppla till inköpsansvarig/upphandlingsorganisationen hur kvaliteten och 
funktionen är på inköpta produkter – köp bara in sådant som fungerar och 
uppfyller behovet för verksamheten. 

• Inför automatisk inställning på skrivaren där utskrifterna inte skrivs ut direkt, 
utan efter en aktiv handling. 

KICKSTARTA
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• Anordna klädbytardag på arbetsplatsen eller med vänner. 
Naturskyddsföreningen har varje år en nationell klädbytardag, och 
på deras hemsida finns hjälpmedel för att ordna en egen.  

• Anordna leksaksbytaraktivitet på till exempel biblioteket eller i förskolan. 
Leksaksbyte resulterar i både återbruk och utsortering av miljöfarliga 
leksaker. Avfallsorganisationen har utrustning och leksaker för att enkelt 
kunna ordna en aktivitet. 

• Kommunens restaurang kan sälja överblivna portioner av dagens lunch till 
ett lägre pris till anställda i stället för att slänga maten.

• I stället för att köpa in kläder till alla anställda, gör det enkelt att låna 
kläder vid behov. Köp textilier av god kvalitet och laga istället för att köpa 
nytt, då ökar livslängden på textilierna. 

• Gör inventeringar! Ofta finns resurserna redan i verksamheten och inköp 
görs i onödan för att det inte finns kontroll på lager och lagerhantering. Se 
över vad som finns i lager och ute i verksamheterna, och utse en ansvarig 
för lagerhantering. It-produkter som datorer och mobiltelefoner kan till 
exempel ofta ligga i byrålådor utan att användas.  

• Undvik att köpa engångsprodukter. Det är ett bra sätt att minska 
konsumtionen och därmed avfallsmängderna. Ett exempel är att ta bort 
skoskydden på till exempel förskolan och uppmuntra besökare att ta av 
sig skorna vid ingången istället. Använd flergångsprodukter som går att 
diska, tvätta och återanvända, till exempel glas, muggar och tallrikar 
vid möten och konferenser.

FÅ UPP FARTEN

FOKUSOMRÅDEN | ALLA KAN GÖRA NÅGOT



61

• Starta eller gå med i en bilpool där bilen kan utnyttjas maximalt genom 
att till exempel användas av kommunernas tjänstepersoner på dagen och 
privatpersoner på kvällar och helger. 

• För att minska konsumtionen av produkter som har störst miljöpåverkan, 
upphandla och köp begagnade och rekonditionerade it-produkter. 

• Starta Fritidsbanken i kommunen för utlåning av fritidsprodukter. Fritidsbanken 
är som ett bibliotek med sport- och fritidsutrustning där vem som helst kan 
låna gratis. Fritidsbanken byggs upp med hjälp av insamling av utrustning från 
invånarna.

• Ha flyttrutiner vid omflyttningar mellan kontor och lokaler. När verksamheter 
flyttar går det ofta fort och mycket slängs i onödan. Därför är det viktigt att ha 
rutiner så att möbler och inredning kan återbrukas och återvinnas.  

• Skapa riktlinjer vid evenemang och konferenser för att förebygga avfall. Ställ 
krav på att arrangören ska undvika engångsprodukter, undvika att dela ut 
pennor och block i onödan, ordna med källsortering, och ha ett aktivt 
arbete för att minimera matsvinnet.

Använd Avfall Sveriges metod för att på ett enkelt och systematiskt sätt förebygga 
avfall i verksamheten. Metoden finns beskriven i ”Handbok för att förebygga avfall 
i kommunen - Metod och inspiration”. 

Handboken kan användas av alla verksamheter, stora som små. Arbetet leder 
fram till ett antal konkreta handlingsplaner för att kunna minska avfallet i 
verksamheten, och andra effekter brukar vara minskade kostnader och förbättrad 
arbetsmiljö. 

Metoden har redan använts av ett antal kommuner och verksamheter för att 
minska matsvinn, it-avfall, kemikalier och blöjavfall (på äldreboende). Inom 
Sysavregionen finns möjlighet att få hjälp av en förebyggandecoach och det finns 
erfarenheter att ta del av från de olika kommunerna. 

TOPPA FORMEN

HANDBOK FÖR ATT FÖREBYGGA AVFALL

ALLA KAN GÖRA NÅGOT | FOKUSOMRÅDEN
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En knuff i  
rätt riktning

Att forma en situation så att det 
faller sig naturligt att välja rätt.

På så vis kan vi knuffa försiktigt 
mot mer hållbara beslut.

Med rätt 
styrning kan 
vi påverka

NUDGING
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För att den gemensamma kretsloppsplanens mål ska kunna nås, kommer 
många olika åtgärder att behöva genomföras. Alla kommunens verksamheter 
och bolag måste vara delaktiga i arbetet med den gemensamma 
kretsloppsplanen. För att nå målen, och följa de handlingsplaner som tas 
fram, måste kommunen använda olika styrmedel, verktyg och rutiner.

STYRMEDEL
Administrativa styrmedel används inom flera av indikatorerna, till exempel där kommunen 
ska arbeta med hjälp av sin tillsynsmyndighet, med upphandlingar eller med fysisk 
planering. Fysisk planering är en viktig del i flera av indikatorerna och behövs för 
att skapa förutsättningar för till exempel återbruk, utlåning och delning samt för att 
skapa avfallshantering med god service och arbetsmiljö. Information, kommunikation 
och i vissa fall nudging är också avgörande styrmedel för att hjälpa både kommunens 
invånare, tjänstepersoner och politiker att arbeta för en hållbar utveckling. Ibland kan 
även ekonomiska styrmedel, som till exempel avfallstaxan, användas för att påverka 
kommuninvånarnas beteenden. 

Ordet nudge betyder knuff eller puff. Nudging innebär att försiktigt knuffa människor i en 
riktning som de annars inte skulle ha tagit. Det innebär att forma en situation så det faller 
sig naturligt att välja rätt och på så vis få till en beteendeförändring. En klassisk nudge är 
fotspår som leder till en papperskorg, vilket har visat sig minska nedskräpningen.

OCH VERKTYG
Kommunala styrmedel

KOMMUNALA STYRMEDEL OCH VERKTYG
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VERKTYG
Förutom att kommunen på olika sätt kan leda kommuninvånarna i rätt 
riktning med hjälp av olika styrmedel, finns det även andra metoder 
och verktyg att använda för att nå önskade resultat och mål. 

KUNSKAP 
I dag finns det ett fokus på miljö som medför att ny kunskap och nya hjälpmedel utvecklas 
i hög takt. För att kunna följa med i utvecklingen och fatta väl understödda och övervägda 
beslut, krävs ständigt ökad kunskapsinhämtning. Den efterfrågade kunskapen finns 
både inom den egna organisationen och utanför, och med dagens digitala teknik är den 
lättillgänglig. Erfarenhet byggs även genom samarbete samt genom att dela kompetens 
och kunskap. Det är lätt att tro att den egna kunskapen är något som alla andra känner till. 
Det som krävs är att alla tar ansvar för att öka kunskapen och att alla vågar fråga efter den 
kompetens som redan finns inom verksamheten. 

SAMVERKAN 
Samverkan är en viktig framgångsfaktor för att nå kretsloppsplanens mål. Ingen kan göra 
allt arbete ensam, utan många olika aktörer måste bidra och arbeta tillsammans. Avfall 
uppstår överallt och genom att alla bidrar från sitt håll och inom sin verksamhet kan 
förändringar ske. För att kunna samverka är det viktigt att hjälpas åt och att dela med 
sig av kunskap, då blir det en win-win-situation för alla inblandade. Genom att samverka 
och jobba tillsammans blir även kompetensen samlad och resultatet av arbetet blir mer 
kostnadseffektivt. Ett gemensamt budskap tas också emot lättare eftersom mottagaren ser 
det i många kanaler samtidigt.

PLANERING 
För att möjliggöra förändringar och genomföra åtgärder krävs god planering. Förutsättningar 
för att nå en hållbar utveckling måste skapas redan i kommunens olika planer och 
program. Har riktningen satts gemensamt blir det lättare att göra handlingsplaner för 
att nå dit. Några exempel är planeringen av staden med översiktsplaner, detaljplaner, 
exploateringsavtal och bygglovshantering, och i det strategiska arbetet med strategier och 
policys. Finns förutsättningarna är det lättare för invånare och tjänstepersoner att göra 
rätt. Samhällsplanering kräver ett tätt samarbete mellan kommunens avdelning för fysisk 
planering och avfallsorganisationen.

TEKNIKUTVECKLING 
För att nå den gemensamma kretsloppsplanens mål behövs nya idéer, innovationer, 
teknik utveckling och digitala lösningar. Teknik och digitalisering är ett viktigt hjälp-
medel och ett måste för att kunna följa med i dagens samhällsutveckling. Teknik-
utveckling kan ge möjlighet till god service och skapa bättre förutsättningar för både 
tjänste personer och invånare att göra det rätta valet. Digitala hjälpmedel kan bidra 
till att skapa en mer hållbar avfallshantering, till exempel genom digitala plattformar 
som möjliggör att det blir lättare att dela och återbruka. Teknikutvecklingen kan 
också bidra till en hållbar avfallshantering genom att till exempel underlätta 
rutt planering eller utvecklingen av fossilfria och driftsäkra sopbilar.  
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För att nå kretsloppsplanens mål måste åtgärdsarbetet vara effektivt och 
resultatinriktat. En viktig framgångsfaktor är att det utförs en kontinuerlig 
uppföljning, där både kommunens förvaltningar, bolag och ansvariga  
politiker efterfrågar resultaten.

GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA KRETSLOPPSPLANEN
Den gemensamma kretsloppsplanen innehåller inte detaljerade eller tidsatta åtgärder 
för att nå målen. På så sätt är det möjligt för respektive verksamhet att arbeta med och 
prioritera olika åtgärder under kretsloppsplanens giltighetstid. 

I kretsloppsplanens bilaga 1 återfinns en förteckning över vilka nämnder, förvaltningar eller 
förbund i respektive kommun som är ansvariga för att arbeta med och följa upp planens 
mål och indikatorer.

Kommunen och dess bolag kommer kontinuerligt att arbeta fram handlings  - 
planer, och planer kommer även att tas fram inom den regionala samverkans  - 
gruppen för Sysavs ägarkommuner. 

REGIONAL SAMVERKANSGRUPP 
I Sysavregionen finns en regional samverkansgrupp där huvudfokus är avfallsfrågor. 
I gruppen sitter representanter från ägarkommunerna och Sysav. Representanterna 
från ägarkommunerna är avfallsansvariga eller motsvarande. Gruppen ansvarar för det 
kommunöverskridande gemensamma arbetet med kretsloppsplanen, och Sysav har en 
samordnande roll för att stötta kommunerna i genomförandet av kretsloppsplanen.

Den regionala samverkansgruppen kommer ta fram och besluta om gemensamma 
handlingsplaner för två år i taget, och dessa kommer att uppdateras varje år. I 
handlingsplanerna kommer det att framgå vilka åtgärder som ska genomföras under året 
och vem som är ansvarig för respektive åtgärd. Representanterna i gruppen ansvarar för att 
återkoppla åtgärderna till de som berörs i sina respektive kommuner. 

Genomförande  
OCH UPPFÖLJNING
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KOMMUNALA SAMORDNINGSGRUPPER
Varje kommun ansvarar för att planera och genomföra åtgärder inom alla sina förvaltningar 
och bolag. De fokusgrupper, projektgrupper eller motsvarande som har funnits i 
kommunerna under arbetet med att ta fram kretsloppsplanen, kommer fortsätta att fungera 
som en samordningsgrupp för åtgärdsarbetet under de tio år som kretsloppsplanen gäller. I 
grupperna ska det finnas representanter från kommunens förvaltningar, förbund och bolag. 
Representanterna ansvarar för att återkoppla till sina respektive verksamheter och dess 
chefer. Förslagsvis är kommunens avfallsansvariga person samordningsansvarig i gruppen.  

Den kommunala samordningsgruppen bör träffas minst två gånger per år, varav ett tillfälle 
ska vara öronmärkt åt att redovisa status på mål och indikatorer samt att identifiera nya 
handlingsplaner. Vid detta tillfälle ska kommunens förvaltningschefer, avdelningschefer 
eller tjänstepersoner med mandat att föreslå åtgärder delta. Handlingsplanerna för 
respektive förvaltning beslutas sedan enligt kommunens rutiner. 

Varje år ska redovisning ske till ansvariga politiska instanser om hur det går med arbetet 
med kretsloppsplanen och hur kommunen ligger till i förhållande till målen.

KOSTNADER UNDER PLANENS GENOMFÖRANDE
Handlingsplanerna ska innehålla en kostnadsbedömning, som synkas med kommunens 
egna budgetarbete. Vissa åtgärder kan genomföras inom ramen för den befintliga 
budgeten. Andra åtgärder kan kräva förstärkning av personalresurser eller ökade drifts- 
eller investeringskostnader. En del av kostnaderna kommer uppstå inom kommunernas 
respektive avfallsverksamheter medan andra kostnader kommer belasta andra 
verksamheter. Finansiering kan därmed antingen ske genom avfallstaxorna eller genom 
skatten. I många fall kan kostnaderna förväntas sjunka som ett resultat av de åtgärder som 
genomförs utifrån kretsloppsplanen, till exempel till följd av minskade inköp, minskade 
avfallsmängder, ökat återbruk, ökad materialåtervinning och minskad nedskräpning.     
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UPPFÖLJNING AV DEN GEMENSAMMA KRETSLOPPSPLANEN
Alla verksamheter och bolag i kommunen ska arbeta med alla tre målen i den gemensamma 
kretsloppsplanen. Kretsloppsplanen följs sedan upp varje år och uppdateras vid behov 
senast år 2025. Kommunerna och de kommunala bolagen bestämmer själva om de vill följa 
upp sitt eget arbete oftare än så. 

Det är viktigt att kretsloppsplanens mål och indikatorer följs upp tillsammans med 
kommunens övriga mål. Målen och indikatorerna ska följas upp genom kommunens 
digitala uppföljningssystem, eller på något annat sätt om det inte finns ett digitalt 
uppföljningssystem för kommunens målstyrning. Det ska vara tydligt i uppföljningssystemet 
vilka nämnder som är ansvariga för de olika indikatorerna. Utgångsläget är att alla 
indikatorer ska mätas på kommunal nivå, men beroende på ekonomi eller statistisk säkerhet 
kan vissa indikatorer mätas på regional nivå. De som mäts på regional nivå är indikatorerna 
som bygger på enkäter och plockanalyser. 

Kretsloppsplanen bygger på tillitsstyrning och kommunerna bedömer själva vissa 
indikatorvärden. Därför är det viktigt att kretsloppsplanens vägledande kriterier, som är 
kopplade till respektive indikator, framgår i uppföljningssystemet. På så sätt säkerställs att 
alla tio kommuner gör likartade bedömningar.

Många olika typer av underlag kommer att ligga till grund för uppföljningen: avfallsstatistik 
från branschorganisationen Avfall Sveriges databas (Avfall Web), plockanalyser, enkäter 
som går ut till verksamheter och invånare samt statistik och information från berörda 
kommunala verksamheter och bolag. 

Sysav kommer, med stöd av de avfallsanvariga i respektive kommun, ansvara för 
samordningen och sammanställningen av uppföljningen för de gemensamma åtgärderna 
inom ägarkommunernas regionala samverkansgrupp.
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AVFALL Varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med, avser eller 
är skyldig att göra sig av med. 

AVFALLSFÖRESKRIFTER kommunens regelverk för avfallshantering.

AVFALLSHIERARKIN EU:s gemensamma prioritering som visar i vilken 
ordning olika behandlingsmetoder för avfall bör användas för att minimera 
miljöpåverkan.

AVFALLSPLAN Kommunens plan för avfallshantering. Avfallsplanen utgör 
tillsammans med avfallsföreskrifterna kommunens renhållningsordning. 

AVFALLSTAXA Avgifter som kommunen tar ut för att finansiera hantering av det 
avfall som kommunen ansvarar för.  

ENERGIÅTERVINNING Tillvaratagande av el/värme som alstras i en anläggning 
för avfallsförbränning eller av gas från organiska ämnen, till exempel i en 
rötningsanläggning för matavfall eller på en deponi.

EU:S PAKET FÖR CIRKULÄR EKONOMI Handlingsplan med åtgärder som 
EU-kommissionen avser vidta under nuvarande mandatperiod. Det 
innehåller också ett förslag om revidering av sex direktiv på avfallsområdet 
(avfallspaketet).

FARLIGT AVFALL Avfall som finns uppräknat i avfallsförordningen (SFS 2011:927) 
och som har egenskaper som gör att det måste hanteras särskilt för att inte 
skada levande organismer eller miljön. Farligt avfall som uppkommer i hushåll 
är till exempel färgrester, spillolja, lösningsmedel, bekämpningsmedel, lim och 
kvicksilvertermometrar. Även elavfall från hushåll är farligt avfall. 

Ordlista
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 HUSHÅLLSAVFALL Med hushållsavfall menas i denna avfallsplan det avfall som 
kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, det vill säga avfall som 
kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. I 
begreppet avfall från hushåll inryms avfall som kan uppkomma i bostäder och 
som kallas kommunalt avfall i 15 kap. 3 § miljöbalken. 

HÅLLBAR UTVECKLING Innebär att ett samhälle fungerar på ett sådant sätt 
att tillgångarna räcker för människor även i framtiden. I den gemensamma 
kretsloppsplanen relaterar hållbarhet till den ekologiska hållbarheten med 
fokus på klimat och miljö.  
 
HÅLL SVERIGE RENT, HSR Är en ideell obunden stiftelse som arbetar för att 
förebygga och motverka nedskräpningen. 

INDEX (ENKÄT) Är en samlad variabel av flera olika komponenter. I den 
gemensamma kretsloppsplanen används skalan 1–100. 

KRETSLOPP Är en cirkulär rörelse som pågår hela tiden. Det finns många olika 
kretslopp och i avfallssammanhang handlar det oftast om materialens kretslopp.

LIVSMEDELSVERKSAMHET Verksamheter som med eller utan vinstsyfte hanterar 
mat, där verksamheten pågår kontinuerligt under en sammanhängande period 
(ej tillfällig) och att den har viss grad av organisation.

MATAVFALL Livsmedelsavfall från livsmedelskedjan (hushåll, restauranger, 
storkök, butiker och livsmedelsindustrin) som inte gått till konsumtion. 
Omfattar såväl ätbar mat (se matsvinn) som icke ätbart, exempelvis ben, kärnor 
och skal. 

MATERIALÅTERVINNING När man återvinner ett material så att det kan 
användas i nya produkter. 

MATSVINN Onödigt matavfall, det vill säga sådan mat som hade kunnat ätas 
upp om den hanterats på rätt sätt och ätits upp i tid.
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NKI (nöjd kund-index) Är ett nyckeltal i form av ett index för kundnöjdhet, det 
vill säga hur nöjda kunderna är med till exempel ett företag de är kunder hos.

NUDGING Att forma en situation så att det faller sig naturligt att välja rätt.

SVERIGES AVFALLSPLAN OCH AVFALLSFÖREBYGGANDE PROGRAMMET  
”Att göra mer med mindre - Sveriges avfallsplan och avfallsförebyggande 
program 2018-2023”. I planen och programmet beskrivs Sveriges arbete med 
att förebygga avfall och nå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering i 
enlighet med avfallshierarkin.

SVERIGES NATIONELLA MILJÖMÅL Är det nationella genomförandet av den 
ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen.

SYSAV, SYDSKÅNES AVFALLSAKTIEBOLAG Ägs av 14 skånska kommuner. Burlöv, 
Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, 
Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad.

RENHÅLLNINGSORDNING Kommunens avfallsföreskifter och avfallsplan 
utgör tillsammans kommunens renhållningsordning. Fastställs av 
kommunfullmäktige.

ÅTERVINNINGSCENTRAL, ÅVC En bemannad central där hushåll kan lämna 
grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall, farligt avfall eller annat återvinningsbart 
avfall. Företag kan lämna motsvarande avfall mot avgift. 

ÅTERVINNINGSSTATION, ÅVS En obemannad station för  
returpapper och förpackningar. 

ÅTERBRUKSCENTRAL En central där möjlighet ges till att skänka, laga, byta eller 
göra om saker som skulle slängts, samtidigt en möjlighet att få information om 
återbruk och resurshushållning.
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Ansvarsfördelning 
indikatorer 
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Inledning 
Kommunfullmäktige i respektive kommun har det övergripande ansvaret för den gemensamma 
kretsloppsplanen, dess efterlevnad samt uppföljningen. 

Den nämnd, förvaltning eller kommunalt bolag som har störst möjlighet att påverka indikatorerna så att 
de uppfyller målen, är ansvarig för att bevaka och driva på så att åtgärder genomförs och rapporterar in 
dessa i kommunens uppföljningssystem. I denna bilaga under benämningen Åtgärdsarbete framgår vilka 
nämnder, förvaltningar, förbund eller kommunala bolag som ansvarar för vilken indikator. I de fall som 
flera nämnder eller förvaltningar utpekas har alla ett ansvar för indikatorn och ska redovisa sin del i 
kommunens uppföljningssystem. 

Den nämnd eller förvaltning som ansvarar för att följa upp och göra kommunens sammantagna 
bedömning av indikatorn och dess indikatorvärde, återfinns i denna bilaga under benämningen 
Uppföljning. Uppföljningen och bedömningen sker efter att åtgärdsarbetet har rapporterats in i 
uppföljningssystemet. Endast en ansvarig nämnd eller förvaltning finns per indikator.  
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Kävlinge 
  

MÅL OCH INDIKATORER  ANSVARIG NÄMND, FÖRVALTNING ELLER 
FÖRBUND OCH KOMMUNALA BOLAG 

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och återvinning 
av material samt att avfall förebyggs  

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 
Uppföljning: Kommunstyrelsen  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
verksamhetsutövare inom kommunen för att dessa ska 
förebygga avfall 

 
Åtgärdsarbete: Bygg- och miljönämnden 
Uppföljning: Bygg- och miljönämnden 

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan 

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
Sysav 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade 
konsumtionsbeteende på grund av miljöskäl 

 
Åtgärdsarbete: Sysav 
Uppföljning: Kommunstyrelsen  

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna 
 

Åtgärdsarbete: Sysav 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Resursanvändningen i kretsloppet har 
effektiviserats år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall  

 
Åtgärdsarbete: Kommunstyrelsen, KKB 
och KKL 
Uppföljning: Kommunstyrelsen  

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i 
kommunens verksamheter och kommunala bolag med syfte att 
förebygga avfall  

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 
Uppföljning: Kommunstyrelsen  

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och 
kommunala bolag 

 
Åtgärdsarbete: Kommunstyrelsen och 
kommunala bolag 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter  
 

Åtgärdsarbete:  Omsorgsnämnden och 
utbildningsnämnden 
Uppföljning: Omsorgsnämnden  

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall 
 

Åtgärdsarbete: Sysav 
Uppföljning: Kommunstyrelsen  

Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser 
 

Åtgärdsarbete: Sysav 
Uppföljning: Kommunstyrelsen  

Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning insamlat på 
kommunala insamlingsplatser 

 
Åtgärdsarbete: Sysav 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i 
staden, genom sin stadsplanering 

 
Åtgärdsarbete: Kommunstyrelsen 
Uppföljning: Kommunstyrelsen  
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Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
återbruka, hyra, dela och låna   

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
Sysav 
Uppföljning: Kommunstyrelsen  

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr 
delar och lånar 

 
Åtgärdsarbete: Sysav 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 
  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
livsmedelsverksamheter inom kommunen för att dessa ska 
källsortera avfall 

 
Åtgärdsarbete: Bygg- och miljönämnden 
Uppföljning: Bygg- och miljönämnden 

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala 
bolag där det finns tillgång till källsortering 

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 
Uppföljning: Kommunstyrelsen  

Mängd skräp på land 
 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Mängd skräp vid hav och sjöar 
 

Åtgärdsarbete: Kommunstyrelsen 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas 
restavfall 

 
Åtgärdsarbete: Sysav 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall 
 

Åtgärdsarbete: Sysav 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall  
 

Åtgärdsarbete: Sysav 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av 
nedskräpning 

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
lämna sitt farliga avfall till kommunens insamlingssystem 

 
Åtgärdsarbete: Sysav 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 
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Lomma 
  

MÅL OCH INDIKATORER  ANSVARIG NÄMND, FÖRVALTNING ELLER 
FÖRBUND OCH KOMMUNALA BOLAG 

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och återvinning 
av material samt att avfall förebyggs  

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
verksamhetsutövare inom kommunen för att dessa ska 
förebygga avfall 

 
Åtgärdsarbete: Miljö- och 
byggnadsnämnden 
Uppföljning: Miljö- och byggnadsnämnden 

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan 

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
Sysav 
Uppföljning: Tekniska nämnden  

Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade 
konsumtionsbeteende på grund av miljöskäl 

 
Åtgärdsarbete: Sysav 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna 
 

Åtgärdsarbete: Sysav 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Resursanvändningen i kretsloppet har 
effektiviserats år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall  

 
Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden  
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i 
kommunens verksamheter och kommunala bolag med syfte att 
förebygga avfall  

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 
Uppföljning: Kommunstyrelsen  

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och 
kommunala bolag 

 
Åtgärdsarbete: Kommunstyrelsen 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter  
 

Åtgärdsarbete: Barn- och 
utbildningsnämnden  
Uppföljning: Barn- och 
utbildningsnämnden 

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall 
 

Åtgärdsarbete: Sysav 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser 
 

Åtgärdsarbete: Sysav 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning insamlat på 
kommunala insamlingsplatser 

 
Åtgärdsarbete: Sysav 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i 
staden, genom sin stadsplanering 

 
Åtgärdsarbete: Kommunstyrelsen 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 
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Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
återbruka, hyra, dela och låna   

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
Sysav 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr 
delar och lånar 

 
Åtgärdsarbete: Sysav 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 
  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
livsmedelsverksamheter inom kommunen för att dessa ska 
källsortera avfall 

 
Åtgärdsarbete: Miljö- och 
byggnadsnämnden 
Uppföljning: Miljö- och byggnadsnämnden 

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala 
bolag där det finns tillgång till källsortering 

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd skräp på land 
 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd skräp vid hav och sjöar 
 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas 
restavfall 

 
Åtgärdsarbete: Sysav 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall 
 

Åtgärdsarbete: Sysav 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall  
 

Åtgärdsarbete: Sysav 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av 
nedskräpning 

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
lämna sitt farliga avfall till kommunens insamlingssystem 

 
Åtgärdsarbete: Sysav 
Uppföljning: Tekniska nämnden 
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Simrishamn 
  

MÅL OCH INDIKATORER  ANSVARIG NÄMND, FÖRVALTNING ELLER 
FÖRBUND OCH KOMMUNALA BOLAG 

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och återvinning 
av material samt att avfall förebyggs  

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
verksamhetsutövare inom kommunen för att dessa ska 
förebygga avfall 

 
Åtgärdsarbete: Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund samt Samhälls- och 
byggnadsförvaltningen 
Uppföljning: Ystad Österlenregionens 
miljöförbund 

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan 

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 
Uppföljning: Ökrab 

Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade 
konsumtionsbeteende på grund av miljöskäl 

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 
Uppföljning: Ökrab 

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna 
 

Åtgärdsarbete: Ökrab 
Uppföljning: Ökrab 

Resursanvändningen i kretsloppet har 
effektiviserats år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall  

 
Åtgärdsarbete: Kommunledningen, 
samhällsbyggnadsnämnden samt Ökrab 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i 
kommunens verksamheter och kommunala bolag med syfte att 
förebygga avfall  

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och 
kommunala bolag 

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter  
 

Åtgärdsarbete: Barn- och 
ungdomsnämnden, kostenheten samt 
Ökrab 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall 
 

Åtgärdsarbete: Ökrab 
Uppföljning: Ökrab 

Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser 
 

Åtgärdsarbete: Ökrab 
Uppföljning: Ökrab 

Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning insamlat på 
kommunala insamlingsplatser 

 
Åtgärdsarbete: Sysav 
Uppföljning: Ökrab 
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Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i 
staden, genom sin stadsplanering 

 
Åtgärdsarbete: Kommunstyrelsen 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
återbruka, hyra, dela och låna   

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 
Uppföljning: Ökrab 

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr 
delar och lånar 

 
Åtgärdsarbete: Ökrab 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 
  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
livsmedelsverksamheter inom kommunen för att dessa ska 
källsortera avfall 

 
Åtgärdsarbete: Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund 
Uppföljning: Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund 

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala 
bolag där det finns tillgång till källsortering 

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Mängd skräp på land 
 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Mängd skräp vid hav och sjöar 
 

Åtgärdsarbete: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas 
restavfall 

 
Åtgärdsarbete: Ökrab 
Uppföljning: Ökrab 

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall 
 

Åtgärdsarbete: Ökrab 
Uppföljning: Ökrab 

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall  
 

Åtgärdsarbete: Ökrab 
Uppföljning: Ökrab 

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av 
nedskräpning 

 
Åtgärdsarbete: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
lämna sitt farliga avfall till kommunens insamlingssystem 

 
Åtgärdsarbete: Ökrab 
Uppföljning: Ökrab 
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Sjöbo 
  

MÅL OCH INDIKATORER  ANSVARIG NÄMND, FÖRVALTNING ELLER 
FÖRBUND OCH KOMMUNALA BOLAG 

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och återvinning 
av material samt att avfall förebyggs  

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
verksamhetsutövare inom kommunen för att dessa ska 
förebygga avfall 

 
Åtgärdsarbete: 
Samhällsbyggnadsnämnden  
Uppföljning: Samhällsbyggnadsnämnden 

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan 

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade 
konsumtionsbeteende på grund av miljöskäl 

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna 
 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Resursanvändningen i kretsloppet har 
effektiviserats år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall  

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i 
kommunens verksamheter och kommunala bolag med syfte att 
förebygga avfall  

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och 
kommunala bolag 

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter  
 

Åtgärdsarbete: Familjenämnden samt 
vård- och omsorgsnämnden 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall 
 

Åtgärdsarbete: Familjenämnden, tekniska 
nämnden samt vård- och omsorgsnämnden 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser 
 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning insamlat på 
kommunala insamlingsplatser 

 
Åtgärdsarbete: Sysav 
Uppföljning: Tekniska nämnden 
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Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i 
staden, genom sin stadsplanering 

 
Åtgärdsarbete: 
Samhällsbyggnadsnämnden och tekniska 
nämnden 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
återbruka, hyra, dela och låna   

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr 
delar och lånar 

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 
  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
livsmedelsverksamheter inom kommunen för att dessa ska 
källsortera avfall 

 
Åtgärdsarbete: 
Samhällsbyggnadsnämnden  
Uppföljning: Samhällsbyggnadsnämnden 

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala 
bolag där det finns tillgång till källsortering 

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd skräp på land 
 

Åtgärdsarbete: Familjenämnden och 
tekniska nämnden 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd skräp vid hav och sjöar 
 

Åtgärdsarbete: Familjenämnden och 
tekniska nämnden 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas 
restavfall 

 
Åtgärdsarbete: Familjenämnden, tekniska 
nämnden samt vård- och omsorgsnämnden 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall 
 

Åtgärdsarbete: Familjenämnden, tekniska 
nämnden samt vård- och omsorgsnämnden 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall  
 

Åtgärdsarbete: Familjenämnden, tekniska 
nämnden samt vård- och omsorgsnämnden 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av 
nedskräpning 

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
lämna sitt farliga avfall till kommunens insamlingssystem 

 
Åtgärdsarbete: Familjenämnden, tekniska 
nämnden samt vård- och omsorgsnämnden 
Uppföljning: Tekniska nämnden 
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Skurup 
  

MÅL OCH INDIKATORER  ANSVARIG NÄMND, FÖRVALTNING ELLER 
FÖRBUND OCH KOMMUNALA BOLAG 

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och återvinning 
av material samt att avfall förebyggs  

 
Åtgärdsarbete: Samtliga förvaltningar och 
kommunala bolag 
Uppföljning: Kommunövergripande stab 

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
verksamhetsutövare inom kommunen för att dessa ska 
förebygga avfall 

 
Åtgärdsarbete: Myndighetsnämnden för 
miljö och byggnad 
Uppföljning: Kommunövergripande stab 

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan 

 
Åtgärdsarbete: Kommunövergripande stab 
Uppföljning: Kommunövergripande stab 

Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade 
konsumtionsbeteende på grund av miljöskäl 

 
Åtgärdsarbete: Kommunövergripande stab 
Uppföljning: Kommunövergripande stab 

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna 
 

Åtgärdsarbete: Kommunövergripande stab 
Uppföljning: Kommunövergripande stab 

Resursanvändningen i kretsloppet har 
effektiviserats år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall  

 
Åtgärdsarbete: Samtliga förvaltningar och 
kommunala bolag 
Uppföljning: Kommunövergripande stab 

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i 
kommunens verksamheter och kommunala bolag med syfte att 
förebygga avfall  

 
Åtgärdsarbete: Samtliga förvaltningar och 
kommunala bolag 
Uppföljning: Kommunövergripande stab 

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och 
kommunala bolag 

 
Åtgärdsarbete: Individ- och 
omsorgsförvaltningen 
Uppföljning: Kommunövergripande stab 

Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter  
 

Åtgärdsarbete: Serviceförvaltningen 
Uppföljning: Kommunövergripande stab 

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall 
 

Åtgärdsarbete: Kommunövergripande stab 
Uppföljning: Kommunövergripande stab 

Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser 
 

Åtgärdsarbete: Kommunövergripande stab 
Uppföljning: Kommunövergripande stab 

Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning insamlat på 
kommunala insamlingsplatser 

 
Åtgärdsarbete: Sysav och 
Kommunövergripande stab 
Uppföljning: Kommunövergripande stab 

Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i 
staden, genom sin stadsplanering 

 
Åtgärdsarbete: Serviceförvaltningen 
Uppföljning: Kommunövergripande stab 
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Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
återbruka, hyra, dela och låna   

 
Åtgärdsarbete: Kommunövergripande stab 
Uppföljning: Kommunövergripande stab 

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr 
delar och lånar 

 
Åtgärdsarbete: Kommunövergripande stab 
Uppföljning: Kommunövergripande stab 

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 
  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
livsmedelsverksamheter inom kommunen för att dessa ska 
källsortera avfall 

 
Åtgärdsarbete: Myndighetsnämnden för 
miljö och byggnad 
Uppföljning: Kommunövergripande stab 

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala 
bolag där det finns tillgång till källsortering 

 
Åtgärdsarbete: Samtliga förvaltningar och 
kommunala bolag 
Uppföljning: Kommunövergripande stab 

Mängd skräp på land 
 

Åtgärdsarbete: Serviceförvaltningen 
Uppföljning: Kommunövergripande stab 

Mängd skräp vid hav och sjöar 
 

Åtgärdsarbete: Serviceförvaltningen 
Uppföljning: Kommunövergripande stab 

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas 
restavfall 

 
Åtgärdsarbete: Kommunövergripande stab 
Uppföljning: Kommunövergripande stab 

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall 
 

Åtgärdsarbete: Kommunövergripande stab 
Uppföljning: Kommunövergripande stab 

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall  
 

Åtgärdsarbete: Kommunövergripande stab 
Uppföljning: Kommunövergripande stab 

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av 
nedskräpning 

 
Åtgärdsarbete: Kommunövergripande stab 
Uppföljning: Kommunövergripande stab 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
lämna sitt farliga avfall till kommunens insamlingssystem 

 
Åtgärdsarbete: Kommunövergripande stab 
Uppföljning: Kommunövergripande stab 
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Svedala 
  

MÅL OCH INDIKATORER  ANSVARIG NÄMND, FÖRVALTNING ELLER 
FÖRBUND OCH KOMMUNALA BOLAG 

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och återvinning 
av material samt att avfall förebyggs  

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 
Uppföljning: Kommunstyrelsen  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
verksamhetsutövare inom kommunen för att dessa ska 
förebygga avfall 

 
Åtgärdsarbete: Bygg- och miljönämnden 
Uppföljning: Bygg- och miljönämnden 

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan 

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
Sysav 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade 
konsumtionsbeteende på grund av miljöskäl 

 
Åtgärdsarbete: Sysav 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna 
 

Åtgärdsarbete: Sysav 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Resursanvändningen i kretsloppet har 
effektiviserats år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall  

 
Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden och 
kommunala bolag 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i 
kommunens verksamheter och kommunala bolag med syfte att 
förebygga avfall  

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och 
kommunala bolag 

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 
Uppföljning: Tekniska nämnden  

Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter  
 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden, 
socialnämnden och utbildningsnämnden 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall 
 

Åtgärdsarbete: Sysav 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser 
 

Åtgärdsarbete: Sysav 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning insamlat på 
kommunala insamlingsplatser 

 
Åtgärdsarbete: Sysav 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i 
staden, genom sin stadsplanering 

 
Åtgärdsarbete: Bygg- och miljönämnden, 
kommunstyrelsen samt tekniska nämnden 
Uppföljning: Tekniska nämnden 
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Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
återbruka, hyra, dela och låna   

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
Sysav 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr 
delar och lånar 

 
Åtgärdsarbete: Sysav 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 
  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
livsmedelsverksamheter inom kommunen för att dessa ska 
källsortera avfall 

 
Åtgärdsarbete: Bygg- och miljönämnden 
Uppföljning: Bygg- och miljönämnden 

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala 
bolag där det finns tillgång till källsortering 

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Mängd skräp på land 
 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd skräp vid hav och sjöar 
 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden  
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas 
restavfall 

 
Åtgärdsarbete: Sysav 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall 
 

Åtgärdsarbete: Sysav 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall  
 

Åtgärdsarbete: Sysav 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av 
nedskräpning 

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
lämna sitt farliga avfall till kommunens insamlingssystem 

 
Åtgärdsarbete: Sysav 
Uppföljning: Tekniska nämnden 
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Tomelilla 
  

MÅL OCH INDIKATORER  ANSVARIG NÄMND, FÖRVALTNING ELLER 
FÖRBUND OCH KOMMUNALA BOLAG 

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och återvinning 
av material samt att avfall förebyggs  

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
verksamhetsutövare inom kommunen för att dessa ska 
förebygga avfall 

 
Åtgärdsarbete: Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund och Byggnadsnämnden  
Uppföljning: Ystad Österlenregionens 
Miljöförbund 

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan 

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 
Uppföljning: Ökrab 

Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade 
konsumtionsbeteende på grund av miljöskäl 

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 
Uppföljning: Ökrab 

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna 
 

Åtgärdsarbete: Ökrab 
Uppföljning: Ökrab 

Resursanvändningen i kretsloppet har 
effektiviserats år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall  

 
Åtgärdsarbete: Kommunledningen, 
samhällsbyggnadsnämnden och Ökrab 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i 
kommunens verksamheter och kommunala bolag med syfte att 
förebygga avfall  

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och 
kommunala bolag 

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter  
 

Åtgärdsarbete: Familjenämnden, 
kostenheten samt Ökrab 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall 
 

Åtgärdsarbete: Ökrab 
Uppföljning: Ökrab 

Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser 
 

Åtgärdsarbete: Ökrab 
Uppföljning: Ökrab 

Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning insamlat på 
kommunala insamlingsplatser 

 
Åtgärdsarbete: Sysav 
Uppföljning: Ökrab 
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Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i 
staden, genom sin stadsplanering 

 
Åtgärdsarbete: Kommunstyrelsen 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
återbruka, hyra, dela och låna   

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr 
delar och lånar 

 
Åtgärdsarbete: Ökrab 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 
  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
livsmedelsverksamheter inom kommunen för att dessa ska 
källsortera avfall 

 
Åtgärdsarbete: Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund 
Uppföljning: Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund 

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala 
bolag där det finns tillgång till källsortering 

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Mängd skräp på land 
 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Mängd skräp vid hav och sjöar 
 

Åtgärdsarbete: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas 
restavfall 

 
Åtgärdsarbete: Ökrab 
Uppföljning: Ökrab 

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall 
 

Åtgärdsarbete: Ökrab 
Uppföljning: Ökrab 

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall  
 

Åtgärdsarbete: Ökrab 
Uppföljning: Ökrab 

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av 
nedskräpning 

 
Åtgärdsarbete: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
lämna sitt farliga avfall till kommunens insamlingssystem 

 
Åtgärdsarbete: Ökrab 
Uppföljning: Ökrab 
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Trelleborg 
  

MÅL OCH INDIKATORER  ANSVARIG NÄMND, FÖRVALTNING ELLER 
FÖRBUND OCH KOMMUNALA BOLAG 

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och återvinning 
av material samt att avfall förebyggs  

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
verksamhetsutövare inom kommunen för att dessa ska 
förebygga avfall 

 
Åtgärdsarbete: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Uppföljning: Samhällsbyggnadsnämnden 

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan 

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 
Uppföljning: Teknisk servicenämnd 

Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade 
konsumtionsbeteende på grund av miljöskäl 

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 
Uppföljning: Teknisk servicenämnd 

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna 
 

Åtgärdsarbete: Teknisk servicenämnd 
Uppföljning: Teknisk servicenämnd 

Resursanvändningen i kretsloppet har 
effektiviserats år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall  

 
Åtgärdsarbete: 
Samhällsbyggnadsnämnden, teknisk 
servicenämnd och kommunala bolag 
Uppföljning: Samhällsbyggnadsnämnden 

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i 
kommunens verksamheter och kommunala bolag med syfte att 
förebygga avfall  

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och 
kommunala bolag 

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 
Uppföljning: Kommunstyrelsen 

Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter  
 

Åtgärdsarbete: Bildningsnämnden och 
socialnämnden 
Uppföljning: Bildningsnämnden 

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall 
 

Åtgärdsarbete: Teknisk servicenämnd 
Uppföljning: Teknisk servicenämnd 

Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser 
 

Åtgärdsarbete: Teknisk servicenämnd 
Uppföljning: Teknisk servicenämnd 

Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning insamlat på 
kommunala insamlingsplatser 

 
Åtgärdsarbete: Sysav, Teknisk 
servicenämnd 
Uppföljning: Teknisk servicenämnd 
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Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i 
staden, genom sin stadsplanering 

 
Åtgärdsarbete: 
Samhällsbyggnadsnämnden, teknisk 
servicenämnd och kommunala bolag 
Uppföljning: Samhällsbyggnadsnämnden 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
återbruka, hyra, dela och låna   

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 
Uppföljning: Teknisk servicenämnd 

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr 
delar och lånar 

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 
Uppföljning: Teknisk servicenämnd 

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 
  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
livsmedelsverksamheter inom kommunen för att dessa ska 
källsortera avfall 

 
Åtgärdsarbete: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Uppföljning: Samhällsbyggnadsnämnden 

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala 
bolag där det finns tillgång till källsortering 

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 
Uppföljning: Teknisk servicenämnd 

Mängd skräp på land 
 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 
Uppföljning: Teknisk servicenämnd 

Mängd skräp vid hav och sjöar 
 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 
Uppföljning: Teknisk servicenämnd 

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas 
restavfall 

 
Åtgärdsarbete: Teknisk servicenämnd  
Uppföljning: Teknisk servicenämnd 

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall 
 

Åtgärdsarbete: Teknisk servicenämnd  
Uppföljning: Teknisk servicenämnd 

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall  
 

Åtgärdsarbete: Teknisk servicenämnd  
Uppföljning: Teknisk servicenämnd 

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av 
nedskräpning 

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder och 
kommunala bolag 
Uppföljning: Teknisk servicenämnd 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
lämna sitt farliga avfall till kommunens insamlingssystem 

 
Åtgärdsarbete: Teknisk servicenämnd 
Uppföljning: Teknisk servicenämnd 
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Vellinge 
  

MÅL OCH INDIKATORER  ANSVARIG NÄMND, FÖRVALTNING ELLER 
FÖRBUND OCH KOMMUNALA BOLAG 

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och återvinning 
av material samt att avfall förebyggs  

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 
Uppföljning: Teknisk nämnd 

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
verksamhetsutövare inom kommunen för att dessa ska 
förebygga avfall 

 
Åtgärdsarbete: Miljö- och 
byggnadsnämnden 
Uppföljning: Teknisk nämnd 

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan 

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade 
konsumtionsbeteende på grund av miljöskäl 

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna 
 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Resursanvändningen i kretsloppet har 
effektiviserats år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall  

 
Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden och 
samhällsbyggnadsavdelningen och 
kommunala bolag 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i 
kommunens verksamheter och kommunala bolag med syfte att 
förebygga avfall  

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och 
kommunala bolag 

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter  
 

Åtgärdsarbete: Utbildningsnämnden och 
omsorgsnämnden 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall 
 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser 
 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning insamlat på 
kommunala insamlingsplatser 

 
Åtgärdsarbete: Sysav 
Uppföljning: Tekniska nämnden 
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Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i 
staden, genom sin stadsplanering 

 
Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden och 
samhällsbyggnadsavdelningen 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
återbruka, hyra, dela och låna   

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr 
delar och lånar 

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 
  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
livsmedelsverksamheter inom kommunen för att dessa ska 
källsortera avfall 

 
Åtgärdsarbete: Miljö- och 
byggnadsnämnden 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala 
bolag där det finns tillgång till källsortering 

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd skräp på land 
 

Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd skräp vid hav och sjöar 
 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas 
restavfall 

 
Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall 
 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall  
 

Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av 
nedskräpning 

 
Åtgärdsarbete: Samtliga nämnder, 
förvaltningar och kommunala bolag 
Uppföljning: Tekniska nämnden 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
lämna sitt farliga avfall till kommunens insamlingssystem 

 
Åtgärdsarbete: Tekniska nämnden 
Uppföljning: Tekniska nämnden 
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Ystad 
  

MÅL OCH INDIKATORER  ANSVARIG NÄMND, FÖRVALTNING ELLER 
FÖRBUND OCH KOMMUNALA BOLAG 

Inflödet av material och produkter till 
kretsloppet har minskat år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga 
upphandlingar, med krav som leder till återbruk och återvinning 
av material samt att avfall förebyggs  

 
Åtgärdsarbete: Samtliga förvaltningar och 
kommunala bolag 
Uppföljning: Ledning och utveckling 

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
verksamhetsutövare inom kommunen för att dessa ska 
förebygga avfall 

 
Åtgärdsarbete: Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund 
Uppföljning: Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund 

Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, avfallsmängder och miljöpåverkan 

 
Åtgärdsarbete: Ledning och utveckling, 
Kultur och utbildning samt 
Samhällsbyggnad 
Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Kommuninvånarnas uppfattning om sitt förändrade 
konsumtionsbeteende på grund av miljöskäl 

 
Åtgärdsarbete: Ledning och utveckling, 
Kultur och utbildning samt 
Samhällsbyggnad 
Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna 
 

Åtgärdsarbete: Samhällsbyggnad 
och Ystadbostäder AB 
Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Resursanvändningen i kretsloppet har 
effektiviserats år 2030 

  

Kommunens och kommunala bolags arbete med återbruk, 
återvinning och förebyggande av bygg- och rivningsavfall  

 
Åtgärdsarbete: Samhällsbyggnad, 
Ystadbostäder AB och Ystads 
Industrifastigheter AB 
Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i 
kommunens verksamheter och kommunala bolag med syfte att 
förebygga avfall  

 
Åtgärdsarbete: Samtliga förvaltningar och 
kommunala bolag 
Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Andel återbrukade möbler och inredning inom kommunen och 
kommunala bolag 

 
Åtgärdsarbete: Samtliga förvaltningar och 
kommunala bolag 
Uppföljning: Ledning och utveckling 

Andel matsvinn i kommunens storköksverksamheter  
 

Åtgärdsarbete: Kultur och utbildning, 
Samhällsbyggnad samt Social omsorg 
Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Mängd matsvinn i kommuninvånarnas rest- och matavfall 
 

Åtgärdsarbete: Ledning och utveckling, 
Kultur och utbildning samt 
Samhällsbyggnad 
Uppföljning: Samhällsbyggnad 
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Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser 
 

Åtgärdsarbete: Ledning och utveckling, 
Kultur och utbildning samt 
Samhällsbyggnad 
Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Andel grovavfall för återbruk och materialåtervinning insamlat på 
kommunala insamlingsplatser 

 
Åtgärdsarbete: Sysav 
Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Kommunens arbete med att integrera avfallshanteringen i 
staden, genom sin stadsplanering 

 
Åtgärdsarbete: Samhällsbyggnad 
Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
återbruka, hyra, dela och låna   

 
Åtgärdsarbete: Ledning och utveckling, 
Kultur och utbildning, Samhällsbyggnad, 
Social omsorg samt Ystadbostäder AB 
Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Kommuninvånarnas upplevda frekvens av att de återbrukar, hyr 
delar och lånar 

 
Åtgärdsarbete: Ledning och utveckling, 
Kultur och utbildning, Samhällsbyggnad, 
Social omsorg samt Ystadbostäder AB 
Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 
  

Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med 
livsmedelsverksamheter inom kommunen för att dessa ska 
källsortera avfall 

 
Åtgärdsarbete: Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund 
Uppföljning: Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund 

Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala 
bolag där det finns tillgång till källsortering 

 
Åtgärdsarbete: Samtliga förvaltningar och 
kommunala bolag 
Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Mängd skräp på land 
 

Åtgärdsarbete: Kultur och utbildning, 
Samhällsbyggnad, Social omsorg, Ystad 
Hamn Logistik AB, Ystadbostäder AB samt 
Ystad Industrifastigheter AB 
Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Mängd skräp vid hav och sjöar 
 

Åtgärdsarbete: Kultur och utbildning, 
Samhällsbyggnad, Social omsorg samt 
Ystad Hamn Logistik AB 
Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Mängd förpackningar och tidningar i kommuninvånarnas 
restavfall 

 
Åtgärdsarbete: Samhällsbyggnad 
och Ystadbostäder AB 
Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Mängd matavfall i kommuninvånarnas restavfall 
 

Åtgärdsarbete: Samhällsbyggnad 
och Ystadbostäder AB 
Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Mängd farligt avfall i kommuninvånarnas restavfall  
 

Åtgärdsarbete: Samhällsbyggnad 
och Ystadbostäder AB 
Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av 
nedskräpning 

 
Åtgärdsarbete: Kultur och utbildning, 
Samhällsbyggnad, Social omsorg, Ystad 
Hamn Logistik AB, Ystadbostäder AB samt 
Ystad Industrifastigheter AB 
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Uppföljning: Samhällsbyggnad 

Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är att 
lämna sitt farliga avfall till kommunens insamlingssystem 

 
Åtgärdsarbete: Samhällsbyggnad 
Uppföljning: Samhällsbyggnad 
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1 Projektorganisation  
De tio kommunerna Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, 
Trelleborg, Vellinge och Ystad som denna bilaga avser benämns hädanefter som 
kommunerna. För framtagande av kommunernas renhållningsordning, bestående av 
den gemensamma kretsloppsplanen och lokala avfallsföreskrifter, har en gemensam 
projektorganisation funnits. För att renhållningsordningen ska fylla sitt syfte som 
verktyg i kommunernas och Sysavs arbete inom avfallsområdet, krävs ett aktivt 
deltagande i arbetet med att upprätta planen från berörda funktioner inom 
kommunerna och Sysav.  

Projektledningen utfördes av Sysav med stöd av en projektadministratör från en 
konsultbyrå. Projektet hade fyra delprojekt för områdena kommunikation, 
målprocessen, föreskrifter respektive bilagor. Varje delprojekt hade en delprojektledare 
med en tillhörande arbetsgrupp. I respektive arbetsgrupp deltog representanter från 
några av de tio kommunerna, Sysav och konsultbyrån. Från de tio kommunerna deltog 
bland annat avfallsansvariga, miljöstrateger, kommunikatörer eller miljöinspektörer i 
arbetsgrupperna. Respektive arbetsgrupp hade kontinuerliga arbetsgruppsmöten med 
uppdrag att arbeta fram förslag att redovisa till styrgruppen för beslutstagande. I 
styrgruppen deltog en representant från respektive kommun, i form av avfallsansvarig 
från kommunen, med beslutsmandat från sin kommun. Varje person i styrgruppen 
hade i sin tur en referensgrupp i sin kommun i form av en så kallad fokusgrupp. 
Fokusgruppen bestod av representanter från hela organisationen, till exempel från 
miljöstrateger, gata/park, upphandling, kommunikation, miljötillsyn, fastighet, bygglov, 
kost, utbildning, vård och omsorg samt hamnverksamhet med mera. I fokusgruppen 
diskuterades och förankrades framtagna förslag med tjänstepersoner från olika 
förvaltningar och bolag i kommunen, för att fånga upp olika perspektiv och involvera 
flera funktioner inom kommunen i arbetet. Synpunkter fördes vidare till styrgruppen 
via kommunens representant i styrgruppen. Utöver kommunernas fokusgrupper 
fungerade även Sysavs koncernledningsgrupp som en referensgrupp. 

2 Samråd 
Det är viktigt att den gemensamma kretsloppsplanens mål och indikatorer formuleras i 
samråd med berörda aktörer samt att önskemål och erfarenheter utifrån olika 
perspektiv fångas upp. En aktiv förankringsprocess ger goda förutsättningar för 
acceptans av mål och kommande handlingsplaner samt att en medvetenhet kring 
avfallsfrågornas komplexitet skapas. I början av arbetet med den gemensamma 
kretsloppsplanen skickades en enkät ut till tjänstepersoner, politiker, 
näringslivsrepresentanter och intresseorganisationer i kommunerna, för att ta reda på 
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vilka områden som planen ska prioritera. Under arbetet med framtagandet av den 
gemensamma kretsloppsplanen förankrades mål och indikatorer fortlöpande med 
respektive kommuns fokusgrupp.  

När mål och tillhörande indikatorer beslutats av styrgruppen hölls samråd med 
politiker, tjänstepersoner, kommuninvånare, intresseorganisationer, samt barn och 
unga. Samråden genomfördes för att förankra mål och indikatorer samt för att samla in 
synpunkter från olika delar av kommunen och samhället. Samråden genomfördes 
regionalt bland annat i form av nio tematiska workshops med fokus på: politik och 
styrmedel, nedskräpning, matsvinn, miljötillsyn och föreskrifter, kommunikation, 
samhälls- och miljöstrategiskt arbete, upphandling, samt skola, vård, omsorg och 
fastighet. Samråd genomfördes även med olika kommunala råd, i form av äldreråd och 
tillgänglighetsråd. Synpunkter från medborgare samlades in genom frågor på sociala 
medier, till exempel vad som krävs för att minska avfallsmängderna. Barn och unga har 
varit en viktig målgrupp under framtagande av kretsloppsplanen eftersom planen ska 
gälla i tio år, fram till år 2030 då dagens barn och unga är vuxna. Via studiebesök på 
Sysav från skolor i kommunerna, samlades barn och ungas åsikter in genom frågor om 
hur de tycker att vi tillsammans måste arbeta för att minska avfallsmängderna, minska 
nedskräpningen och öka källsorteringen. Samma frågor ställdes på kunskapscentrumet 
Kretseum i Malmö, som barn och unga från hela Sysavregionen kan besöka. I samband 
med framtagandet av barnkonsekvensanalys genomfördes även workshops med 
skolklasser i Trelleborg och Skurup. 

En annan del av samrådet är när renhållningsordningen ställs ut för att samla in 
synpunkter från allmänheten, samt skickas på remiss till kommunens förvaltningar och 
nämnder. Efter utställning och remiss sammanställs inkomna synpunkter och 
eventuella ändringar görs. 

3 Sammanfattning av inkommande 
remissynpunkter 

Nedan följer en sammanfattning av de remissynpunkter som inkom under remiss och 
utställningstid i de tio kommunerna. Remissvaren i sin helhet samt dess svar återfinns 
i respektive kommuns diarie. 

Allmänheten 

Renhållningsordningen ställdes ut för allmänheten på bibliotek och kommunhus i 
respektive kommun. Våren 2020 präglades av pandemin Covid-19, vilket kan ha 
påverkat antalet besökande på dessa platser och därmed möjligheten att få svar från 
allmänheten. Annonsering och annan kommunikation genomfördes för att visa på 
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möjligheten att läsa renhållningsordningen på kommunernas och Sysavs hemsida samt 
att lämna synpunkter. 

Majoriteten av synpunkterna från allmänheten kommer från kommuner som saknar 
möjlighet till källsortering genom fyrfackskärl. Medborgarna saknar detta och önskar få 
möjligheten under kommande planperiod. I övrigt inkom enstaka synpunkter kring 
indelningen av fyrfackskärl samt tömningsintervall.  

Nämnderna 

Nämnderna i de tio kommunerna är samstämigt positiva till renhållningsordningen. De 
uppskattar att den gemensamma kretsloppsplanen är lättläst och pedagogisk samt att 
den har en tilltalande layout. Den gemensamma kretsloppsplanen inspirerar de som 
bor och verkar i kommunen att bli delaktig i arbetet för att nå de tre målen, genom att 
skapa engagmang och visar på konkreta förslag på åtgärder. Det är positivt att målen är 
få och mätbara genom dess indikatorer.  

Synpunkter som kommit in har främst berört ansvarsfördelningen kring åtgärdsarbete 
och uppföljning. Detta har resulterat i förtydningar i bilaga 1. 

Enstaka synpunkter har inkommit kring åtaganden och handlingsplaner där det önskas 
mer tydlighet. Som svar hänvisas till den översikt på sidan 31 i den gemensamma 
kretsloppsplanen. Synpunkt kring handlingsplanernas genomförande besvaras med att 
åtgärder inom handlingsplaner, som på grund av komplexitet eller resurskrävande tar 
längre tid än två år att genomföra, kan följa med in i ny handlingsplan. Det framhålls 
också i svaret att det samtidigt är viktigt att handlingsplaner är aktuella och 
uppdaterade samt synkade med budgetarbetet. Ingen av dessa synpunkter har 
resulterat i några ändringar i den gemensamma kretsloppsplanen. 

Förslag på alternativ målstruktur, innehåll mål eller indikatorer, har alla bemötts med 
att omfattande samråd har skett under framtagandet och möjlighet att lämna 
synpunkter har funnits under hela processen. Inget av dessa förslag har resulterat i 
några ändringar i den gemensamma kretsloppsplanen. 

Synpunkter gällande barnkonsekvensanalysen bilaga 7 har inkommit och har resulterat 
i mindre ändringar i bilagan. Den har kompletterats med text som berör det kommande 
arbetet med den gemensamma kretsloppsplanen och hur barnen i respektive kommun 
kan involveras i såväl framtagandet av handlingsplaner som genomförande av åtgärder. 

Slutligen har det inkommit förslag på förbättringar när det gäller texterna och layouten 
i den gemensamma kretsloppsplanen. Det som anses bidra positivt har resulterat i 
ändringar.  
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1 Inledning 
I denna bilaga till den gemensamma kretsloppsplanen för kommunerna Kävlinge, 
Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad 
beskrivs förhållanden som påverkar avfallets mängd och sammansättning, såsom antal 
invånare, antal hushåll fördelat på olika boendeformer och näringslivets struktur. 
Därefter beskrivs nuvarande avfallsmängder samt hantering av dessa i form av 
insamlingssystem och avfallsbehandling. Beskrivningen är uppdelad på: 

• Avfall som omfattas av kommunalt ansvar:  

- Hushållens mat- och restavfall, grovavfall, trädgårdsavfall, latrinavfall, slam och 

farligt avfall  

- Därmed jämförligt avfall från verksamheter 

• Avfall som omfattas av producentansvar1: förpackningar, returpapper, däck, bilar, 

elektriska och elektroniska produkter, batterier samt läkemedel 

• Övrigt avfall i form av industriavfall, bygg- och rivningsavfall med mera 

För avfall som omfattas av kommunalt ansvar anges mängder samt hur avfallet samlas in 
och behandlas. För avfall som inte omfattas av kommunalt ansvar anges översiktliga 
uppgifter. 

Processen med att ta fram en avfallsplan är ett arbete som sker över lång tid och 
nulägesbeskrivningen sammanställs ofta i ett tidigt skede av denna process. Redovisade 
uppgifter nedan avser år 2018, om inget annat anges. Nyare uppgifter och statistik finns att 
tillgå hos kommunerna och Sysav. 

2 Beskrivning av kommunerna 
2.1 Geografiskt läge och infrastruktur 
Den gemensamma kretsloppsplanen berör tio kommuner belägna i södra Skåne. 
Tillsammans har de en landyta på 2 730 km2. 

Området som kommunerna utgör är tätbefolkat och har goda kommunikationer. 
Avstånden mellan kommunerna är relativt korta och ofta bor en invånare i en av 
kommunerna och arbetar i en annan.  

I de södra och västra kommunerna domineras landskapet av storskaliga slätter vars 
odlingsjord värderas till de bästa i världen. Här består omkring 63 procent av arealen 
av intensivt odlad jordbruksmark. Övriga delar av regionen består främst av landsbygd 
                                                      
1 Regeringen har i juni 2020 aviserat att förordningen om producentansvar för förpackningar ska ses över 
och att producentansvaret för returpapper ska avvecklas. 
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som karaktäriseras av lövskog med en magrare sandjord och där jordbruket är mer 
småskaligt.  

Av de tio kommunerna har sju stycken havskust. Trelleborg och Ystad har en större 
hamnindustri medan övriga främst har småskalig sjöfart.  

2.2 Befolkning och bebyggelse 
Kommunerna har tillsammans drygt 257 300 invånare. Av dessa bor ungefär hälften i 
kommunernas centralorter, medan övriga bor i mindre tätorter eller på landsbygden. 
Baserat på kommunernas prognoser väntas befolkningen i området öka till cirka 269 
000 invånare under perioden 2018-12-31 till 2021-12-31, vilket motsvarar en 
genomsnittlig ökningstakt på cirka 1,4 procent per år. Befolkningen förväntas öka i 
samtliga kommuner i regionen. De kommuner där en större befolkningsökning än 
genomsnittet väntas är Kävlinge, Svedala, Trelleborg och Vellinge. 
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Tabell 1  Antal invånare i kommunerna år 2018 samt antal hushåll fördelat på 
olika boendeformer. Källa: SCB. 

  INVÅNARE HUSHÅLL I 

VILLA 

HUSHÅLL I 

FLERBOSTADS

-HUS 

FRITIDSHUS 

Kävlinge 31 491 9 036 3 549 319 

Lomma 24 763 6 250 3 409 115 

Simrishamn 19 376 6 927 3 083 4 438 

Sjöbo 19 153 7 074 1 657 1 187 

Skurup 15 759 5 286 1 568 527 

Svedala 21 576 5 894 2 268 128 

Tomelilla 13 557 4 624 1 609 1 283 

Trelleborg 44 902 11 181 9 167 1 698 

Vellinge 36 499 11 514 2 821 1 877 

Ystad 30 226 7 622 7 156 1 856 

SUMMA 257 302 75 408 36 287 13 428 

 

Av det totala antalet permanentbostäder utgör villorna nästan 70 procent. Flera av 
kommunerna har även en stor andel fritidshus, särskilt Simrishamn men även Tomelilla, 
Ystad, Sjöbo, Vellinge och Trelleborg. Nyproduktionen är stor i framförallt Ystad men 
nyproduktion sker även i flera av de övriga kommunerna. 

Baserat på uppgifter om antal gästnätter bedöms säsongsvariationerna i relation till 
permanentboende befolkning vara störst i Simrishamn och Ystad, främst beroende på 
turism och fritidsboende.  

2.3 Näringslivsstruktur 
Kommunerna har ett varierat näringsliv där en- och fåmansföretag dominerar. 
Verksamhetsgrenarna som dominerar är offentlig verksamhet såsom utbildning och 
vård samt tillverkningsindustri och jordbruk.  



Bilaga 3 | Nulägesbeskrivning  
 
 
 

6 
 

Antalet arbetsställen i kommunerna är sammanlagt omkring 33 0002. De största 
arbetsgivarna i regionen är Region Skåne, Trelleborgs kommun och Ystads kommun. 
Lokalt är kommunerna stora arbetsgivare. 

Utöver kommunerna är de största arbetsgivarna i kommunerna i regionen: 

Attendo AB  Prestando AB  

Ekens assistans AB  Samhall AB 

Flint Group Sweden AB  Sandvik AB  

Kiviks Musteri AB  Region Skåne  

KTB Stormarknad AB  Swedavia Airports AB  

Lantbruksuniversitetet Alnarp Södervidingebagaren AB 

Metso Minerals AB  TT-Line 

Plastal AB  Trelleborg AB  

Polykemi AB  Ugglarps slakteri AB  

 

2.4 Ansvar för avfallsfrågor 
Kommunerna har ett stort ansvar för hantering av avfall och är både beslutsfattare, 
utförare och tillstånds-/tillsynsmyndighet i avfallshanteringen, men det är flera aktörer 
som har ansvar för olika delar av avfallshanteringen. 

Avfallslämnaren har ett grundläggande ansvar enligt Miljöbalkens 15 kap 5 § att se till 
att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Det innebär även 
ett ansvar för att avfallet sorteras och lämnas till de insamlingssystem som 
tillhandahålls. Ansvaret innefattar också att till exempel som verksamhetsutövare 
försäkra sig om att den som transporterar bort avfallet har erforderliga tillstånd för 
det.  

                                                      
2 Källa: SCB, Företagsregistret 2018 
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Kommunerna har en grundläggande roll i avfallshanteringssystemet och ska se till att 
hushållsavfall3 tas om hand, vilket har sin grund i Miljöbalken 15 kap 20 §. 
Hushållsavfall så som begreppet används i denna avfallsplan innefattar inte bara avfall 
som uppkommer i alla hem utan även liknande avfall som uppkommer på alla andra 
ställen där människor uppehåller sig, som på arbetsplatser, skolor och 
vårdinrättningar. Exempel på hushållsavfall är mat- och restavfall, uttjänta möbler samt 
slam från enskilda avloppsanläggningar.  

Kommunerna ansvarar för att samla in, borttransportera och återvinna eller bortskaffa 
hushållsavfallet, inklusive grovavfall och farligt avfall, från hushåll. I Trelleborg och 
Ystad samlas hushållsavfallet in i egen regi, det vill säga med egna fordon och 
personal. Övriga kommuner i regionen anlitar entreprenör.  

Kommunerna har även ansvar för det verksamhetsavfall som uppstår i kommunala 
verksamheter, exempelvis gatudrift, reningsverk, energianläggningar, 
fastighetsförvaltning och parkförvaltning. 

                                                      

3 Med hushållsavfall menas i denna avfallsplan det avfall som kommunen ansvarar för 
enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, det vill säga avfall som kommer från hushåll och därmed 
jämförligt avfall från annan verksamhet. I begreppet avfall från hushåll inryms avfall som 
kan uppkomma i bostäder och som kallas kommunalt avfall i 15 kap. 3 § miljöbalken. 
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Det är också kommunerna som ansvarar för nedskräpningsfrågor, till exempel att se till 
att det finns papperskorgar och andra typer av behållare för avfall på allmänna platser, 
samt gaturenhållning. Undantag i ansvar gäller för platser längs vägar, dessa faller 
under Trafikverkets ansvar.  

Kommunerna ska upprätta en avfallsplan som omfattar allt slags avfall inom 
kommunen. Det gäller avfall kommunen ansvarar för inom det kommunala 
renhållningsansvaret och i rollen som verksamhetsutövare, liksom det avfall som råder 
under ansvar av andra aktörer.  

Producenter av vissa produkter ansvarar för att samla in, bortforsla, materialåtervinna 
och/eller energiutnyttja det avfall som uppstår då produkten kasseras. Syftet med 
producentansvaret är att stimulera till framtagande av produkter som är mer 
resurssnåla, lättare att återvinna och som inte innehåller farliga ämnen. 
Producentansvar finns för: förpackningar, returpapper, elektriska och elektroniska 
produkter, batterier, däck, bilar samt läkemedel. Producentansvaret förutsätter att 
förbrukare och konsumenter sorterar ut förpackningar, returpapper med mera och 
lämnar dessa avfallsslag till de insamlingssystem som erbjuds. Den som driver ett 
insamlingssystem ska enligt förordningar beslutade 2018 inneha tillstånd för detta. En 
kommun kan också bedriva insamling av förpackningar och returpapper inom 
kommunen utan särskilt tillstånd, förutsatt att det insamlade materialet lämnas till ett 
insamlingssystem som har tillstånd.4 

Entreprenörer är de som hämtar hushållsavfall i de fall kommunen inte gör det med 
egna fordon och egen personal.  

Förpackningar och returpapper som samlas in fastighetsnära från lägenheter hämtas i 
de flesta kommuner av entreprenör som anlitas av fastighetsägarna själva. Det är bara 
entreprenörer som har transporttillstånd för avfall som får lov att utföra insamlingen.  

Verksamhetsutövare som ger upphov till avfall som inte är hushållsavfall väljer själva 
sin entreprenör för detta avfall. Avfall från verksamheter som omfattas av 
producentansvar hämtas av entreprenör och lämnas till producenternas 
insamlingssystem.  

Avfallsbehandlare kan vara både offentliga och privata aktörer. Sysav, som behandlar 
avfallet som uppkommer i kommunerna är ett kommunalt bolag och ägs av totalt 14 
kommuner i Sydskåne. Genom ett konsortialavtal regleras att det hushållsavfall som 
samlas in i kommunerna behandlas genom Sysavs försorg. 

                                                      
4 Regeringen har i juni 2020 aviserat att förordningen om producentansvar för förpackningar ska ses över 
och att producentansvaret för returpapper ska avvecklas. 
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2.5 Orientering om avfallshantering i kommunerna 
All avfallsbehandling ska ske i enlighet med avfallshierarkins prioritering, se figur 1. Det 
bästa är när avfall aldrig uppstår – då har avfall förebyggts. För det avfall som uppstått 
gäller att det i första hand ska återanvändas, i andra hand materialåtervinnas och i tredje 
hand återvinnas genom exempelvis utvinnande av energi. Endast det avfall som inte kan 
tas tillvara på något annat sätt ska deponeras.  

 

Figur 1 Avfallshierarkin, eller avfallstrappan, som visar prioritetsordningen för 
hur avfall ska hanteras och behandlas för att ge minsta möjliga 
miljöpåverkan. Bild från sysav.se. 

 

Prioritetsordningen gäller under förutsättning att det är miljömässigt och ekonomiskt 
rimligt. Farligt avfall behöver till exempel behandlas utifrån sina egenskaper.  

I  presenteras en schematisk bild över avfallshanteringen i kommunerna. Avfall är 
resurser som måste återföras till samhället i form av material och energi. Varje 
avfallsslag behandlas efter sina specifika egenskaper för att kunna bli så bra produkter 
som möjligt, och farliga ämnen tas ur kretsloppet. 
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3 Hushållsavfall som omfattas av 
kommunalt ansvar 

 

Figur 2 Avfallshanteringen i kommunerna. 

3.1 Avfallsslag och mängder 
I detta kapitel redovisas uppkomna avfallsmängder i kommunerna under år 2018. 
Hushållsavfall5 som omfattas av kommunalt ansvar innefattar sex olika avfallskategorier; 
mat- och restavfall, grovavfall, trädgårdsavfall, latrinavfall, slam och farligt avfall. 
Avfallsmängderna som samlades in år 2018 inom de sex avfallskategorierna presenteras i  

Tabell 2, där det även framgår hur avfallet behandlas. 

 

                                                      

5 Med hushållsavfall menas i denna avfallsplan det avfall som kommunen ansvarar för 
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Tabell 2 Insamlade och behandlade mängder avfall som omfattas av kommunalt 
ansvar för avfallshantering år 2018, ton per år. 

 MATERIAL- 
ÅTER-
VINNING 

BIOLOGISK 
BEHANDLING 

ENERGI-
ÅTER-
VINNING 

DEPO-
NERING 

TOTALT 

Mat- och 
restavfall1 

 13 960 43 300  57 260 

Grovavfall2 8 150  35 540 930 44 620 

Trädgårdsavfall3  23 160 3 610  26 770 

Latrinavfall4      0 

Slam totalt5, varav:   30 860   30 860 

- slam från 
enskilda 
anläggningar  

 29 080   29 080 

- fettavskiljarslam   1 780   1 780 

Farligt avfall totalt, 
varav: 

  660 90 750 

- tryckimpr. trä6     - 

- asbest7    90 90 

- övrigt farligt 
avfall8 

  660  660 

SUMMA, CA 8 150 67 980 83 110 1 020 160 260 

1 Avser matavfall och restavfall enligt Avfall Webs positioner Å5 och Å1. 
2 Avser grovavfall enligt Avfall Webs positioner Å31, Å3 och D2. 
3 Avser trädgårdsavfall enligt Avfall Webs positioner Å6, Å6a och Å2. 
4 Avser latrin enligt Avfall Webs position S8. Latrinhämtningen är avvecklad i kommunerna. 
5 Avser slam och fett enligt Avfall Webs positioner S7 och S9. 
6 Avser farligt avfall enligt Avfall Webs position F4. Sysav energiåtervinner tryckimpregnerat trä 
och har ingen separat insamling. 

                                                      
enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, det vill säga avfall som kommer från hushåll och därmed 
jämförligt avfall från annan verksamhet. I begreppet avfall från hushåll inryms avfall som 
kan uppkomma i bostäder och som kallas kommunalt avfall i 15 kap. 3 § miljöbalken. 
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7 Avser farligt avfall enligt Avfall Webs position F9. 
8 Avser farligt avfall enligt Avfall Webs positioner F2, F3, F10, F23 och F24. 

Sysav och dotterbolaget Sysav Industri tog under år 2018 emot 814 000 ton avfall för 
behandling från Sysavregionen som helhet, varav 383 220 ton kommer från hushåll, vilket 
är en minskning jämfört med tidigare år. Av dessa lämnas 169 300 ton på 
återvinningscentraler, vilket även detta innebär en minskning jämfört med tidigare år. 
Totalt samlades det in drygt 160 000 ton avfall år 2018 från de tio kommuner som omfattas 
av denna plan. På samtliga återvinningscentraler i kommunerna finns även möjlighet att 
lämna till återbruk genom samarbete med etablerade välgörenhetsorganisationer. 
Kommunerna har i dagsläget samarbete med bland annat Myrorna, Emmaus Björkå och 
Human Bridge. Mottaget avfall materialåtervinns, behandlas biologiskt eller förbränns 
med energiåtervinning. I fall där avfallet inte ska tillbaka i kretsloppet läggs det på en 
deponi. 

 

Tabell 3  Insamlade och behandlade mängder mat- och restavfall1 i kommunerna 
år 2018, ton per år. 

 MATAVFALL 
TILL 
BIOLOGISK 
BEHANDLING 

RESTAVFALL 
TILL ENERGI-
ÅTERVINNING 

TOTALT MATAVFALL, 
KG/INVÅNARE 

RESTAVFALL, 
KG/INVÅNARE 

Kävlinge 1 714 5 014 6 728 54,4 159,2 

Lomma 1 457 2 942 4 399 58,8 118,8 

Simrishamn 1 451 3 791 5 242 74,9 195,7 

Sjöbo 1 033 2 572 3 605 53,9 134,3 

Skurup 606 2 287 2 893 38,5 145,1 

Svedala 1 123 2 994 4 117 52,0 138,8 

Tomelilla 933 2 623 3 556 68,8 193,5 

Trelleborg 2 614 7 131 9 745 58,2 158,8 

Vellinge 1 799 7 127 8 926 49,3 195,3 

Ystad 1 234 6 818 8 052 40,8 225,6 

SUMMA, CA 13 964 43 299 57 263 54,3 168,3 

1 Avser matavfall och restavfall enligt Avfall Webs positioner Å5 och Å1. 
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Större delen av det avfall som omfattas av kommunalt ansvar utgörs av mat- och 
restavfall. Mat- och restavfall är det hushållsavfall som uppkommer mest frekvent och 
ryms oftast i en soppåse, till exempel köksavfall eller soppåsen från badrummet. En 
del av mat- och restavfallet utgörs av matavfall som uppstår i samband med beredning 
av mat, exempelvis potatisskal, samt mat som blivit dålig eller som ändå slängs. I 

 

Tabell 3 presenteras insamlade mängder mat- och restavfall för respektive kommun. 

Under senare år har plockanalyser genomförts i kommunerna. Några iakttagelser från 
dessa är: 

• Mängden förpackningar och returpapper i restavfallsfraktionen hos villor är 
omkring 30 procent lägre hos de kommuner som har fyrfackskärl än hos övriga 
kommuner. Andelen förpackningar i restavfallsfraktionen hos villor ligger på 30 
procent i de kommuner som har fyrfackskärl och 40 procent hos övriga 
kommuner. Andelen förpackningar i restavfallsfraktionen hos lägenheter ligger 
på omkring 40 procent. 

• Andelen och mängden batterier, elavfall och övrigt farligt avfall är generellt 
svårtolkad beroende på de små mängderna som lätt påverkas av enstaka 
föremål. I genomsnitt innehåller restavfallsfraktionen 0,2–0,5 procent farligt 
avfall, beroende på typ av bebyggelse och insamlingssystem. 

• Renheten på matavfallsfraktionen hos villor och lägenheter ligger på cirka 96–
99 procent enligt de senaste plockanalyserna. 

En annan stor del av det avfall som omfattas av kommunalt ansvar utgörs av grovavfall 
och trädgårdsavfall. Grovavfall är avfall som är stort eller tungt eller har andra 
egenskaper som gör att det inte ska lämnas i kärlet på fastigheten. Exempel på 
grovavfall är uttjänta möbler och cyklar. Trädgårdsavfall är avfall som uppkommer i 
samband med trädgårdsskötsel, exempelvis löv, gräsklipp och avklippta grenar. 
Grovavfall och trädgårdsavfall samlas i huvudsak in på återvinningscentralerna, men 
trädgårdsavfall kan även samlas in fasthetsnära i kärl. I  

Tabell 4 och  

Tabell 5 presenteras insamlade mängder grovavfall och trädgårdsavfall för respektive 
kommun. 
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Tabell 4  Insamlade och behandlade mängder grovavfall1 i kommunerna år 2018, ton per år. 

 GROVAVFALL 
TILL MATERIAL-
ÅTERVINNING 

GROVAVFALL 
TILL ENERGI-
ÅTERVINNING 

GROVAVFALL TILL 
DEPONERING 

TOTALT GROVAVFALL, 
KG/INVÅNARE 

Kävlinge 1054 4 449 188 5 691 181 

Lomma 464 2 355 122 2 941 119 

Simrishamn 833 3 692 0 4 525 234 

Sjöbo 744 2 967 8 3 719 194 

Skurup 643 2 953 84 3 680 234 

Svedala 610 2 803 78 3 491 162 

Tomelilla 512 3 148 12 3 672 271 

Trelleborg 1465 4 677 142 6 284 140 

Vellinge 949 4 291 285 5 525 151 

Ystad 878 4 208 12 5 098 169 

SUMMA, CA 8 152 35 543 931 44 626 173 
 

1 Avser grovavfall enligt Avfall Webs positioner Å31, Å3 och D2. 

Tabell 5  Insamlade och behandlade mängder trädgårdsavfall1 i kommunerna år 2018, ton per år. 

 TRÄDGÅRDS-
AVFALL TILL 
BIOLOGISK 
BEHANDLING 

TRÄDGÅRDS-
AVFALL TILL 
ENERGI-
ÅTERVINNING 

TOTALT TRÄDGÅRDS-
AVFALL, 
KG/INVÅNARE 

Kävlinge 2 891 469 3 360 107 

Lomma 1 806 291 2 097 85 

Simrishamn 3 023 368 3 391 175 

Sjöbo 1 590 266 1 856 97 

Skurup 1 733 269 2 002 127 

Svedala 1 376 229 1 605 74 

Tomelilla 945 192 1 137 84 

Trelleborg 2 994 495 3 489 78 

Vellinge 4 364 674 5 038 138 

Ystad 2 433 356 2 789 92 

SUMMA, CA 23 155 3 609 26 764 104 
 

1 Avser trädgårdsavfall enligt Avfall Webs positioner Å6, Å6a och Å2.
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Under år 2018 samlades in och behandlades totalt drygt 160 000 ton avfall som omfattas 
av kommunalt ansvar för avfallshantering. Av denna mängd uppgick mat- och restavfall till 
strax över 57 000 ton. Utslaget på antal invånare blir det totalt 623 kg avfall inom 
kommunalt ansvar per invånare varav mat- och restavfall utgör 223 kg per invånare. Den 
totala mängden inom kommunalt ansvar per invånare ligger därmed över riksgenomsnitt 
enligt Avfall Sverige, medan mängden mat- och restavfall ligger i nivå med 
riksgenomsnittet. 

I den gemensamma kretsloppslanen finns indikatorer för bland annat mängden restavfall 
och grovavfall samt mängderna tidningar, förpackningar och matavfall i restavfallet. I 
tabell 6, och tillhörande text, presenteras referensvärden för dessa. För resterande 
indikatorvärden finns inga referensvärden, utan startvärden kommer att tas fram under år 
2021. 

3.1.1 Referensvärden för indikatorvärden (år 2018) 
Tabell 6  Referensvärden för indikatorvärden. 

KOMMUN   INSAMLAD MÄNGD 
RESTAVFALL FRÅN 
KOMMUNINVÅNARNA 
(KG/PERSON)  

MÄNGD 
FÖRPACKNINGAR 
OCH TIDNINGAR I 
RESTAVFALLET 
(KG/PERSON OCH 
ÅR)  

MÄNGD MATAVFALL I 
KOMMUNINVÅNARNAS 
RESTAVFALL 
KG/PERSON OCH ÅR  

Kävlinge  159 52  39  

Lomma  119 20  15  

Simrishamn  196 38  17 

Sjöbo  134 26  32  

Skurup  145 38  26  

Svedala  139 29  21  

Tomelilla  194 58  25  

Trelleborg  159 25  18  

Vellinge  195 51  28  

Ystad  226 67 48 
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Referensvärden för samtliga kommuner: 

• Mängd grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser:  
173 kg/person (år 2018)  

• Andel grovavfall vid respektive behandling:  
2 procent deponi, 18 procent materialåtervinning och 80 procent 
energiåtervinning (år 2018)  

3.2 Insamling och behandling 
3.2.1 Mat- och restavfall 

Mat- och restavfall från hushållen samlas vanligen in genom någon typ av kärlsystem. 
Det finns separata kärl, delade kärl och fyrfackskärl. Fyra av kommunerna har infört 
insamlingssystem med fyrfackskärl från villor, vilket innebär att cirka 40 procent av 
villahushållen i kommunerna har tillgång till systemet. Från flerfamiljshus samlas 
avfallet vanligen in i kärl, men kan även samlas in genom underjordsbehållare eller 
container.  

Alla kommunerna har infört matavfallsinsamling och det är obligatoriskt för 
fastighetsägare att ansluta sina fastigheter till matavfallsinsamling, utom i Ystad 
kommun som har frivillig anslutning. Insamlingen av matavfall sker i särskilda 
papperspåsar. 

Hemkompostering förekommer i mycket liten omfattning i kommunerna. Antalet 
hushåll som har anmält hemkompostering varierar mellan något/några tiotal till något 
100-tal per kommun. 

Kommunerna samlade år 2018 in omkring hälften av allt matavfall. Insamlat matavfall i 
kommunerna förbehandlas till en slurry på Sysavs förbehandlingsanläggning, som 
ligger på Spillepeng i Malmö. Därefter transporteras det till en av tre 
biogasanläggningar (Karpalund, Söderåsen och Laholm) för rötning och produktion av 
biogas. Biogasen används som fordonsbränsle och rötresten blir biogödsel, som kan 
ersätta konstgödsel vid odling. Biogödslet används på produktiv mark, vilket innebär 
att det nationella etappmålet om återvinning av matavfall6 uppnås på regional nivå. 
Några kommuner har sedan flera år uppnått det nationella målet medan andra är på 
god väg. 

                                                      
6 Nationellt etappmål om matavfall: Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan. 
Insatser ska vidtas så att senast år 2020 sorteras minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, 
butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, och minst 40 procent av 
matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara. 
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Det brännbara avfallet som samlas in i kommunerna skickas till Sysavs kraftvärmeverk i 
Malmö där avfallet förbränns och blir el och fjärrvärme. 

3.2.2 Grovavfall och trädgårdsavfall 

Hushållens grovavfall och trädgårdsavfall lämnas på en återvinningscentral som är en 
bemannad insamlingsplats. I kommunerna finns totalt 12 stycken återvinningscentraler 
varav tio stycken drivs av Sysav och två stycken drivs av Trelleborgs kommun, se kapitel 
7.1.1. 

Avfallet som lämnas på återvinningscentralerna behandlas och återvinns på olika sätt. 
Brännbart avfall skickas till exempel till Sysavs kraftvärmeverk i Malmö för förbränning 
där avfallet blir el och fjärrvärme. Det trädgårdsavfall som lämnas på 
återvinningscentralerna behandlas främst genom kompostering. Metall och gips 
materialåtervinns till återvunna produkter och trä blir återvunnet träflis. Ej 
återvinningsbart avfall omhändertas genom deponering på någon av Sysavs aktiva 
deponier på Hedeskoga avfallsanläggning, Ystad och Spillepeng avfallsanläggning, 
Malmö. 

Grovavfall kan även hämtas fastighetsnära, i de flesta kommunerna (med något 
undantag) mot avgift. I exempelvis Vellinge ingår grovavfallshämtning i abonnemanget. 
Det finns också möjlighet att få trädgårdsavfall, uppsamlat i ett kärl, hämtat 
fasthetsnära. 

3.2.3 Latrinavfall 

Latrinhämtning är avvecklat i samtliga kommuner. Istället har fastigheterna installerat 
enskilda avloppsanläggningar eller anslutits till kommunalt avlopp. Det finns även 
möjlighet att ansöka om att kompostera latrin på egen fastighet. 

3.2.4 Slam från enskilda avloppsanläggningar 

Slam från slamavskiljare och slutna tankar i enskilda avloppsanläggningar hämtas av 
kommunernas entreprenörer eller i några kommuner (till exempel Ystad) i egen regi. I 
kommunerna förekommer såväl fast tömningsschema som tömning efter beställning. 
Slammet behandlas vanligtvis genom avvattning och rötning i kommunernas 
avloppsreningsverk7 tillsammans med slam som uppkommit i samband med rening av 
avloppsvatten. Om restprodukten har bra kvalitet sprids den på åkermark. I annat fall 
används den vid deponitäckning eller produktion av anläggningsjord eller går till 
förbränning. Det förekommer också att slam rötas för att utvinna gas som används för 

                                                      
7 Det förekommer att slam från enskilda avlopp behandlas i annan kommuns reningsverk. Exempelvis har 
Trelleborgs avloppsreningsverk begränsad möjlighet att ta emot slam från enskilda avlopp, varför detta till 
stor del transporteras och behandlas på reningsverk i Malmö. 
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att värma upp avloppsanläggningen. I några fall är slammet av så dålig kvalitet att det 
går direkt till förbränning. 

3.2.5 Fett och matolja 

Fett och matolja lämnas på återvinningscentralerna för återvinning genom Svensk 
Fettåtervinning. 

3.2.6 Fettavskiljarslam 

Om stora mängder fett kommer ut i det kommunala vattennätet kan det orsaka 
problem, exempelvis stopp i ledningarna. För att undvika det ska fettavskiljare vara 
installerad på verksamhet som genererar större mängder fett, såsom restauranger, 
gatukök, med mera. Fettavskiljarna töms enligt schema fastställt av kommunerna och 
utförs av kommunernas entreprenörer. 

Fettavskiljarslam från samtliga kommuner i regionen, utom Sjöbo, går i de flesta fall till 
Sysav för rötning med biogasproduktion. Biogas och biogödsel från rötning används 
som drivmedel för fordon och näring på åkermark. 

Fettavskiljarslam från Sjöbo behandlas i kommunens reningsverk. Om restprodukten 
har bra kvalitet sprids den på åkermark. I annat fall används den vid deponitäckning 
eller produktion av anläggningsjord eller går till förbränning. 

3.2.7 Textilavfall 

Rena kläder för återbruk kan lämnas på återvinningscentralerna. Det är också vanligt 
att kläder för återbruk lämnas på återvinningsstationerna i särskilda containrar som 
olika organisationer har placerat ut. Fastighetsnära insamling av textil förekommer i 
flerbostadshus som ägs av det kommunala bostadsbolaget i till exempel Ystad. 

3.2.8 Farligt avfall 

Farligt avfall från hushåll kan lämnas på en återvinningscentral. Vissa typer av farligt 
avfall kan även lämnas fastighetsnära genom Farligt Avfall-bilen som stannar på 
bestämda platser i de flesta av kommunerna. Farligt Avfall-bilen kan även bokas för 
särskild mottagning av farligt avfall från flerbostadshus och verksamheter. 

Tryckimpregnerat trä transporteras till Sysav i Malmö där det förbränns på Spillepengs 
avfallsanläggning. Farligt avfall i form av asbest deponeras på Spillepengs 
avfallsanläggning eller på Hedeskoga avfallsanläggning i Ystad, medan övrigt insamlat 
farligt avfall skickas till extern särskild behandlingsanläggning för materialåtervinning, 
energiåtervinning eller deponering. 
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3.3 Kundnöjdhet 
Kundnöjdheten bland hushåll i såväl villor som lägenheter ligger generellt på en hög 
nivå. I de flesta kommunerna, som har genomfört kundundersökningar på senare år, är 
80 procent eller fler av hushållen nöjda med avfallshanteringen i kommunen. Högst 
kundnöjdhet har Simrishamn, Tomelilla och Ystad. Hushållen är generellt mycket nöjda 
med återvinningscentralerna som helhet, men mindre nöjda över tillgängligheten samt 
möjligheterna att lämna farligt avfall. Hushållen är också generellt nöjda med 
Förpacknings- och Tidningsinsamlingens återvinningsstationer.  

4 Avfall från kommunal verksamhet 
Avfall från kommunal verksamhet utgörs av avfall som omfattas av kommunalt ansvar 
för avfallshantering och som uppstår i till exempel förskolor, skolor, äldreomsorg och 
kommunkontor samt kommunalt verksamhetsavfall från bland annat 
avloppsreningsverk, fastighetsskötsel och gatudrift. 

I det följande avsnittet beskrivs översiktligt vilka insatser som görs för att förebygga 
eller återbruka avfall från kommunala verksamheter, samt vilka avfallstyper som 
uppstår i olika kommunala verksamheter och hur avfallet sorteras och behandlas. 

4.1 Förebyggande och återbruk av avfall 
Insatser för att förebygga avfall och arbete med att förebygga matsvinn i den 
kommunala verksamheten görs i samtliga kommuner. I några kommuner ställs även 
krav i upphandlingar på att minimera exempelvis emballage. I Trelleborgs kommun 
beställs merparten av datorerna emballagefritt och levereras istället i ett 
säkerhetsskåp som därefter kan fyllas med elavfall och returneras. Ystad, Trelleborg 
och Skurup kommun arbetar för att kunna upphandla mer cirkulärt och deltar i projekt 
såsom ”Innovationsupphandling Syd” samt ”Cirkulära Skåne”, vilket drivs av föreningen 
Hållbar Utveckling Skåne. I projektet ”Översta steget”, som även det drivs av Hållbar 
Utveckling Skåne, deltar kommunerna Lomma och Svedala. Projektet syftar till att bidra 
till det globala Agenda 2030-målet för Hållbar konsumtion och produktion. 

Återbruk och reparation av bland annat kontorsmöbler och inventarier görs i någon 
form i de flesta kommunerna. Ett exempel är Ystad kommuns interna och digitala 
återbrukssystem där bland annat möbler och kontorsinventarier kan återbrukas. 
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4.2 Avfallshantering 
4.2.1 Skolor, förskolor och storkök 

Matavfall sorteras ut på i princip alla förskolor, skolor och storkök i kommunerna. 
Verksamheter som hanterar livsmedel, exempelvis tillagningskök, har fettavskiljare 
som töms enligt schema.  

I de flesta förskolor, skolor och storkök sorteras även förpackningar ut, antingen i kärl 
med fastighetsnära insamling eller vid en mottagningspunkt8 där verksamheter kan 
lämna förpackningar och returpapper. Restavfall slängs i kärl eller container. 

Farligt avfall (till exempel batterier, lysrör, annat elavfall och kemikalier) från skolor, 
förskolor och storkök hämtas av entreprenör. 

Grovavfall (till exempel möbler och cyklar) körs i egen regi till återvinningscentral eller 
hämtas av kommunens entreprenörer. 

4.2.2 Äldreomsorg och hälso- och sjukvård 

Matavfall sorteras ut inom i princip all äldreomsorg och hälso- och 
sjukvårdsverksamhet i kommunerna. Verksamheter som hanterar livsmedel, 
exempelvis tillagningskök, har fettavskiljare som töms enligt schema. 

På de flesta enheter sorteras även förpackningar ut, antingen i kärl med fastighetsnära 
insamling eller vid en mottagningspunkt9 där verksamheter kan lämna förpackningar 
och returpapper. 

• Restavfall slängs i kärl eller container. 

• Kanyler samlas i kanylburkar som skickas iväg enligt avtal.  

• Kasserade läkemedel skickas till apotek. 

• Avfall som berörs av sekretess slängs i särskilda sekretessbehållare.  

                                                      
8 Enligt Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI 
9 Enligt Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI  
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4.2.3 Fastighet och lokalvård 

Vid exempelvis renovering av fastigheter uppstår bygg- och rivningsavfall, vilket 
transporteras till återvinningscentral. Transporten utförs i egen regi alternativt av en 
entreprenör. Vid entreprenader tar denna själv hand om avfallet. Massor som uppstår 
vid större entreprenader transporteras till godkända deponianläggningar beroende på 
massornas beskaffenhet. 

I kommunala fastigheter finns vanligen sorteringsmöjligheter för förpackningar och 
returpapper. Restavfall läggs i kärl eller containrar och vanligtvis finns även kärl för 
matavfall. 

Den största delen av det avfall som samlas in vid lokalvård består av restavfall från 
städning och tömning av papperskorgar. En del avfall transporteras till 
återvinningscentral där det sorteras. 

4.2.4 Vatten- och avloppsreningsverk 

I några av kommunerna finns vatten- och avloppsreningsverk som genererar olika typer 
av avfall. 

Gallerrens från reningsverken läggs i en container och skickas till energiåtervinning. 
Sand från reningsverken samlas upp i sandfång och tas om hand av entreprenör eller 
blandas in i jordmassor. Slam från reningsverken rötas och används därefter inom olika 
områden beroende på dess kvalitet. Vid bra kvalitet sprids det på åkermark, annars 
blandas det i anläggningsjord som används till bland annat deponitäckning eller går 
till förbränning. 

Vid samtliga reningsverk sorteras restavfall och oftast också matavfall ut i personalens 
lunchrum. Även farligt avfall och elavfall sorteras ut och vid vissa reningsverk sorteras 
även förpackningar och returpapper ut. Övrigt avfall läggs i container.  

4.2.5 Energiproduktion 

I kommunerna Lomma, Sjöbo, Svedala, Trelleborg och Ystad finns värmeverk som 
genererar avfall. 

Avfall från energiproduktion utgörs framförallt av aska, slagg och rökgasreningsrester. 
Aska transporteras till Langöya i Norge för återvinning och viss aska återförs till 
skogen. Slagg återvinns till exempelvis konstruktionsmaterial efter att metaller 
sorterats ut och rökgasreningsrester i form av kondens renas. 
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4.2.6 Gata, park och hamnar 

Inom verksamheterna gata, park och hamnar uppstår många slags avfall: 

• Grus, löv med mera från gatusopning transporteras till återvinningscentral, 
kommunens egen avfallsanläggning om sådan finns, alternativt direkt till Sysav 
eller en entreprenör.  

• Park- och trädgårdsavfall transporteras till återvinningscentral, alternativt till 
kommunens egen avfallsanläggning om sådan finns. Avfallet komposteras 
alternativt flisas och används till marktäckning eller för utvinning av 
biobränsle. 

• Avfall från skräpplockning och papperskorgar på allmän plats går till 
energiåtervinning. Från papperskorgar med källsortering, som finns i vissa 
kommuner (Kävlinge, Lomma, Vellinge, Sjöbo, Simrishamn och Tomelilla), går 
utsorterade fraktioner till materialåtervinning. I några kommuner finns 
Pantamerarör utplacerade på papperskorgar eller andra stolpar. 

• Rännstensbrunnar slamsugs av entreprenör. Efter avvattning transporteras 
gruset till avfallsanläggning. 

• Asfalt skickas till extern mottagare, alternativt till kommunens egen 
avfallsanläggning om sådan finns, där det smälts ner och blir till ny asfalt. Det 
förekommer också att asfalt används som fyllnadsmassa vid mindre 
underhållsarbeten eller vid nedlagda deponier. 

• Massor samt bygg- och rivningsavfall transporteras till återvinningscentral. 
Vissa schaktmassor från grävningsarbeten används även som fyllnadsmassor 
vid mindre underhållsarbeten eller till sluttäckning av nedlagda deponier. 

• Övergivna bilar skrotas hos bilskrot. 

• Snö från snöröjning samlas vid behov på särskilda snöupplag.  

• Farligt avfall, elavfall, möbler eller annat som har dumpats på allmän plats 
transporteras till återvinningscentral. 

För fritidsbåtshamnar finns lagstadgade regler för mottagning av avfall från fritidsbåtar 
och krav på avfallshanteringsplan enligt SJÖFS 2001:13. I kommuner som har 
kommunala hamnar finns möjlighet för både fritidsbåtar och husbilar att lämna 
vanliga hushållssopor. I en del hamnar finns även system för insamling av 
förpackningar, returpapper och farligt avfall, och det förekommer även mottagning av 
latrin. Eventuella massor som tas upp i samband med muddring avvattnas och körs till 
deponi eller lagras där tillstånd getts av Länsstyrelsen.  
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4.2.7 Administration 

På kommunhus och övriga kommunala kontor sorteras matavfall, förpackningar och 
returpapper ut. Farligt avfall (inklusive batterier, ljuskällor och annat elavfall) hämtas i 
flera kommuner av entreprenör, men det förekommer även att det lämnas till 
återvinningscentral. Grovavfall såsom kasserade möbler och dylikt lämnas till 
återvinningscentral. 

Inom it-verksamhet uppstår särskilt mycket emballage och elavfall. Emballage 
(pappersförpackningar/wellpapp och plast/frigolit), sorteras i kärl för respektive 
avfallsslag. Elektronikavfall som kan innehålla data skickas till destruktion av data 
samt återvinning. Hanteringen regleras i avtal som säkerställer säker transport och 
radering av data. Elektronikavfall utan data (till exempel kablar) transporteras till 
elektronikåtervinning. Övriga avfallsslag hanteras på samma sätt som inom övrig 
administrativ verksamhet. 
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5 Avfall som omfattas av 
producentansvar 

I Sverige tillämpas producentansvar, vilket innebär att den som producerar en vara har 
miljöansvaret för produkten. Det betyder att producenterna ska se till att varan tas 
omhand på ett miljöriktigt sätt efter konsumenternas slutanvändning. Producenterna 
ansvarar därför för insamlingssystemet för varorna. Producentansvaret omfattar 
förpackningar, returpapper, elektriska och elektroniska produkter, batterier, däck, bilar 
samt läkemedel.10  

5.1 Avfallsslag och mängder 
Under år 2018 samlades det sammanlagt in cirka 21 000 ton förpackningar och 
returpapper, samt cirka 3 720 ton elavfall och batterier som omfattas av 
producentansvar i kommunerna. I tabell 7 presenteras insamlade mängder avfall som 
omfattas av producentansvar utslaget per invånare för respektive avfallsslag. 

 

 

                                                      
10 Regeringen har i juni 2020 aviserat att förordningen om producentansvar för förpackningar ska ses över 
och att producentansvaret för returpapper ska avvecklas. 
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Tabell 7  Insamlade mängder avfall som omfattas av producentansvar i 
kommunerna 2018  

 KOMMUNERNA, 
KG/INVÅNARE 

SVERIGE, 
KG/INVÅNARE 

Förpackningar och returpapper totalt, 
varav: 

80,9 63,5 

- returpapper 26,3 18,7 

- pappersförpackningar 16,8 13,9 

- plastförpackningar 9,2 7,5 

- glasförpackningar 26,4 21,8 

- metallförpackningar 2,2 1,6 

Elavfall totalt, varav: 14,4 12,8 

- elavfall, exkl. batterier1 7,8 6,5 

- bärbara batterier 0,2 0,3 

Bilbatterier Uppgift saknas - 

Däck Uppgift saknas - 

Bilar Uppgift saknas - 

Läkemedel Uppgift saknas - 

1 Avser El-Kretsens fraktion Diverse elektronik. I denna fraktion ingår inte vitvaror, kyl 
och frys, batterier, lysrör och lågenergilampor samt övriga ljuskällor. 

Under år 2018 samlades totalt cirka 80,9 kg/invånare förpackningar och returpapper in, 
vilket ligger över riksgenomsnittet enligt Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB. 

Under år 2018 samlades cirka 14,4 kg/invånare elavfall, inklusive bärbara batterier in, 
vilket ligger något över riksgenomsnittet enligt El-Kretsen AB. Motsvarande nationella 
nyckeltal för bilbatterier, däck, bilar och läkemedel saknas. 

5.2 Returpapper och förpackningar 
I kommunerna Lomma, Sjöbo, Svedala och Trelleborg har villahushåll tillgång till 
fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper genom fyrfackssystem. 
Många flerbostadshus i kommunerna har också fastighetsnära insamling av 
förpackningar och returpapper. Insamlingen sker då oftast i system med separata 
behållare. 
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För hushåll som inte har fyrfackssystem eller system med separata behållare lämnas 
tidningar och förpackningar in på en av Förpacknings- och Tidningsinsamlingens 
återvinningsstationer. Återvinningsstationerna är ofta placerade vid butiker eller i 
anslutning till genomfartsvägar. I kommunerna finns totalt 141 stycken 
återvinningsstationer.  

5.3 Däck 
Svensk Däckåtervinning har producentansvaret för däck. Däck tas inte emot på 
återvinningscentralerna, och istället hänvisas avfallslämnaren till däckfirmor. 

5.4 Batterier 
El-Kretsen ansvarar för insamlingen av batterier.  

Batterier från hushåll kan lämnas på en återvinningscentral. Batterier kan även lämnas 
i Samlaren, se kapitel 5.6, eller i batteriholkar som finns på många av Förpacknings- 
och Tidningsinsamlingens återvinningsstationer. I Sjöbo kommun sker även 
fastighetsnära insamling av batterier. 

Bilbatterier kan antingen lämnas i retur när ett nytt batteri köps eller på en 
återvinningscentral.  

El-Kretsen transporterar batterierna till en behandlingsanläggning. Där sorteras först 
knappcellsbatterier ut med hjälp av en skaksikt, då de oftast innehåller kvicksilver. 
Därefter sorteras övriga batterier ut manuellt efter innehåll; bly, litium, NiMH, NiCd 
samt alkaliska. Respektive fraktion krossas och hanteras i ett slutet system, där så 
mycket som möjligt material- eller energiåtervinns, och resten tas omhand som farligt 
avfall.   

5.5 Bilar 
En bil som ska skrotas lämnas till ett mottagningsställe för uttjänta bilar eller till en 
auktoriserad bilskrotningsfirma. Efter omhändertagande återanvänds vissa delar av 
bilen, andra delar materialåtervinns och en liten del förbränns. 

I kommunerna finns flera auktoriserade bildemonteringsanläggningar. 

Övergivna skrotbilar på kommunal mark faller under kommunalt ansvar för 
avfallshantering, om skrotbilen bedöms utgöra en olägenhet för människors hälsa eller 
miljön. Övergivna skrotbilar kan också anses vara nedskräpning, om den finns på en 
plats som allmänheten har tillträde till eller insyn till. På enskild mark eller tomtmark 
är det markägaren som ansvarar för att den förvaras säkert ur miljösynpunkt, om 
markägaren godkänt placeringen. På allmän vägmark, det vill säga allmänna vägar 
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utanför tätort samt parkeringsfickor och rastplatser längs dessa, är Trafikverket 
ansvarig för skrotbilar. På övrig allmän mark är det kommunen som beslutar om 
hämtning och skrotning av uttjänta fordon. Med uttjänta fordon menas fordon som är i 
dåligt skick, övergivna samt har ett mycket lågt värde.  

5.6 Avfall från elektriska och elektroniska produkter 
El-Kretsen ansvarar för insamlingen av elektriska och elektroniska produkter (elavfall). 

Elavfall från hushåll kan lämnas på en återvinningscentral eller till Farligt Avfall-bilen. I 
några kommuner förekommer fastighetsnära insamling av elavfall. Elavfall kan i 
samtliga kommuner även lämnas i Samlaren, som är ett särskilt utformat skåp för 
insamling av batterier, ljuskällor och smått elavfall. Samlaren finns placerad på ett 30-
tal butiker/platser sammanlagt i kommunerna. 

Nedan finns exempel på hur några olika typer av elavfall omhändertas: 

• Ljuskällor transporteras till en anläggning för krossning och sortering. Först 
krossas lamporna i ett slutet system för insamling av kvicksilver. Därefter 
sorteras återstående material i glas och metall för att sedan återvinnas.  

• Kylar och frysar skickas till en anläggning där farliga komponenter avlägsnas 
och övriga fraktioner förbereds för återvinning. Först avlägsnas farligt avfall i 
form av olja och kylkretsar. Därefter töms kylar och frysar på hyllor och annat 
löst material som återvinns som glas och plast. Kylar och frysar krossas sedan 
för att isolering, metall och plast ska kunna sorteras ut och eventuella freoner 
samlas upp. 

• Stora vitvaror såsom spisar och tvättmaskiner transporteras till en anläggning 
där farliga komponenter avlägsnas och övriga fraktioner förbereds för 
återvinning. Först avlägsnas miljöfarliga ämnen som exempel PCB. Sedan 
krossas vitvarorna så att glas, plast och metall kan återvinnas.  

5.7 Läkemedel 
Överblivna läkemedel ska lämnas till apotek.  

Inlämnat läkemedel behandlas genom förbränning på godkända 
avfallsförbränningsanläggningar med effektiv förbränning och 
rökgasrening.  
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6 Övrigt avfall 
Övrigt avfall avser avfall som inte omfattas av kommunalt ansvar eller 
producentansvar. Detta avfall utgörs av avfall från företag och andra verksamheter, och 
som uppkommer i samband med en verksamhets produktion av varor eller tjänster. 
Avfallet samlas in av entreprenörer på uppdrag av den enskilda verksamheten och 
transporteras till en av verksamheternas avtalade anläggningar för omhändertagande. 

6.1 Avfallsslag och mängder 
Avfall från företag och andra verksamheter kan utgöras av exempelvis följande 
avfallstyper: 

• Avfall från jordbruk och andra areella näringar 

• Avfall från bygg- och anläggningsverksamhet 

• Avfall från fastighetsskötsel 

• Avfall från tillverkande industri 

• Avfall från energiutvinning 

 

Exempel på större industrier, företag och andra verksamheter som producerar avfall i 
kommunerna är: 

Elektroproduktion Polykemi 

Er-Ho Bygg Sandvik 

Kiviks musteri Skånemejerier 

Nolato MediTech Ugglarps slakteri 
Nordic Sea Winery Ängavallens gårdsslakteri 
Prestando AB Plastal 
Metso Minerals AB  

 

Uppgifter saknas om mängden övrigt avfall som uppstår från företag och andra 
verksamheter i kommunerna. 
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6.2 Hantering av avfall från företag  
och andra verksamheter 

Verksamhetsavfall hanteras huvudsakligen på den privata marknaden. Av vissa 
fraktioner inkommer även ganska stora mängder till kommunernas 
återvinningscentraler, som mot avgift tar emot avfall från mindre företag.  

Alla företag och verksamheter måste källsortera sitt avfall. Först sorteras farligt avfall 
ut och lämnas separat. Flertalet företag sorterar ut återvinningsbart avfall såsom trä, 
skrot, plast, papper etc. Alla företag har skyldighet att sortera ut förpackningar, däck 
med mera som anges i förordningarna om producentansvar. Det avfall som återstår 
delas slutligen upp i brännbart och icke brännbart avfall. Avfallet hanteras i 
traditionella avfallsbehållare, exempelvis kärl eller containrar, och transporteras till 
mottagande anläggningar för sortering, behandling och återvinning. 

För hämtning av förpackningar och returpapper ska företagen i första hand teckna 
abonnemang. Små mängder förpackningar och wellpapp från företag kan i mån av 
plats lämnas vid Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI:s) mottagningspunkter. 

  



Bilaga 3 | Nulägesbeskrivning  
 
 
 

30 
 

7 Anläggningar för återvinning och 
bortskaffande av avfall 

I följande avsnitt beskrivs översiktligt de viktigaste anläggningarna som nyttjas för 
hantering av avfall från kommunerna.  

7.1 Avfallsanläggningar i kommunerna 
7.1.1 Återvinningscentraler 

Det finns totalt 12 stycken återvinningscentraler i kommunerna. Alla anläggningarna 
drivs av Sysav, förutom två (Anderslöv och Smygehamn) som drivs av Trelleborgs 
kommun. 

På återvinningscentralerna kan hushåll och småföretag lämna exempelvis följande 
avfallsslag: 

• Föremål och kläder till loppis och 

secondhandförsäljning  

• Byggmaterial till återbruk (enbart 

på återvinningscentralerna i Malmö,  

går till Malmö Återbyggdepå) 

• Vitvaror, kylar och frysar 

• Farligt avfall 

• El-avfall 

• Eternit  

• Förpackningar av glas, metall, 

papper och plast 

• Returpapper 

• Wellpapp 

• Metall 

• Hårdplast (på vissa ÅVC:er) 

• Planglas 

• Trä 

• Gips 

• Resårmöbler 

• Brännbart  

• Trädgårdsavfall 

• Jord, sten, tegel och betong  

• Ej återvinningsbart 
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Figur 3 Karta över Sysavs 16 återvinningscentraler samt Trelleborgs 
återvinningscentraler i Anderslöv och Smygehamn. 

År 2018 mottogs totalt cirka 169 300 ton avfall på Sysavs samtliga återvinningscentraler. 
Av denna mängd återvanns cirka 99 procent genom materialåtervinning, kompostering 
eller förbränning med energiutvinning. De dominerande avfallsfraktionerna var 
blandat inert material (jord, sten, tegel och betong) och trädgårdsavfall. Andelen avfall 
till materialåtervinning är något lägre och andelen avfall till energiåtervinning högre än 
riksgenomsnittet för grovavfall och trädgårdsavfall. 

Återvinningscentralerna i Sysavregionen hade år 2018 cirka 2,04 miljoner besök. Antalet 
besök på anläggningarna har ökat med cirka 18 procent de senaste tio åren. 

Det är inte bara hushåll som lämnar avfall på återvinningscentralerna, utan även 
företag har möjlighet att lämna avfall mot avgift. Av avfallet som tas emot på 
återvinningscentralerna lämnas cirka 1 procent av företag.  
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7.1.2 Hedeskoga avfallsanläggning, Ystad 

Hedeskoga avfallsanläggning utanför Ystad ligger med utsikt över slätten. 
Tillverkningen av anläggningsjord, sortering av blandat avfall, omlastning av avfall, 
samt deponering av avfall är de centrala delarna i verksamheten. År 2017 sorterades 
nästan 7 000 ton avfall på anläggningen och runt 28 000 ton mellanlagrades och 
omlastades. Omkring 11 000 ton deponerades varav 600 ton var farligt avfall.  

På anläggningen iordningställs nya ytor för att klara av deponeringen framöver. 
Lakvattenbehandlingen sköts till största delen lokalt i ett markväxtsystem. Hedeskoga 
avfallsanläggning ligger i ett intressant naturområde och Skåneleden passerar i 
närheten. 

7.1.3 Trelleborgs avfallsanläggning, Trelleborg 

Trelleborgs avfallsanläggning ligger i västra Trelleborg. Tyngdpunkten i verksamheten 
ligger på omlastningsstationen samt sorteringen av blandat avfall. År 2017 omlastades 
cirka 26 000 ton icke farligt avfall inklusive förpackningar och returpapper, och omkring 
7 000 ton avfall sorterades.  

På anläggningen finns en förbehandlingsanläggning för lakvatten som år 2017 
behandlade drygt 100 000 m3 lakvatten från Trelleborgs avfallsanläggning och 
angränsande deponi. Delar av anläggningen har återställts till ett rekreationsområde 
och angränsar till Albäcksskogen. 

Under år 2019 genomfördes ett projekt med mål att ta fram ett åtgärdsprogram för 
hanteringen av PFOS i lakvatten från Albäcksdeponin samt att förhindra recirkulering 
av PFOS.  
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7.1.4 Måsalycke avfallsanläggning, Sankt Olof 

Måsalycke avfallsanläggning ligger vackert inbäddad i skogen utanför  
Sankt Olof i Simrishamns kommun. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på omlastning 
av avfall samt sortering av blandat avfall. År 2017 omlastades omkring 15 000 ton avfall 
och cirka 3 000 ton sorterades. 

Allt uppkommet lakvatten hanteras lokalt på anläggningen. Under de kommande åren 
kommer mycket arbete att läggas på avslutning och efterbehandling av den gamla 
deponin. Inom anläggningen, som till största delen omfattar skog, finns ett flertal av 
Skogsvårdsstyrelsen utpekade nyckelbiotoper. 

 

7.2 Övriga avfallsanläggningar i regionen 
7.2.1 Spillepengs avfallsanläggning 

Spillepengs avfallsanläggning norr om Malmö är en konstgjord halvö som sträcker sig 
en bit ut i Öresund. Särskilt för Spillepeng är att det finns anläggningar för 
bränsleberedning och slaggsortering, samt lager för brännbart avfall. Här finns även en 
deponi för farligt avfall och en deponi för vanligt avfall. År 2017 behandlades drygt 30 
000 ton avfall genom bränsleberedning på anläggningen, och runt 120 000 ton slagg 
sorterades. Omkring 6 000 ton farligt avfall och 5 000 övrigt (icke farligt) avfall 
deponerades. Anläggningen har ett rikt fågelliv med bland annat en stor boplats för 
backsvalor. I anslutning till anläggningen finns både industriområden, ett 
rekreationsområde och ett naturreservat. 

  



Bilaga 3 | Nulägesbeskrivning  
 
 
 

34 
 

7.2.2 Övriga avfallsanläggningar 

Utöver avfallsanläggningarna i kommunerna och som drivs av Sysav finns även ett 
flertal andra anläggningar som är av betydelse för avfallshanteringen lokalt eller i 
regionen. 

I tabell 8 redovisas en översiktlig sammanställning över tillståndspliktiga 
avfallsanläggningar, samt avfallsanläggningar som hanterar större mängder avfall i 
respektive kommun. Andra viktiga anläggningar som hanterar avfall är kommunala 
reningsverk, hamnar som hanterar avfall från fartyg i hamn, 
bildemonteringsanläggningar samt anläggningar som enbart hanterar avfall från egen 
verksamhet. 
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Tabell 8 Övriga avfallsanläggningar i kommunerna 
 

HUVUDMAN LOKALISERING BEHANDLINGS-

METODER 

AVFALLSTYPER SOM HANTERAS 

Kävlinge -    

Lomma Ramneskogs 
Recycling AB 

   

Simrishamn -    

Sjöbo Tekniska 
förvaltningen 

Sjöbo Mellanlagring 
och viss 
mekanisk 
bearbetning 
(flisning/krossni
ng) 

Asfalt, betong och 
trädgårdsavfall 

Skurup Ekdahl Miljö AB Skurup Mellanlagring Returglas (på uppdrag av 
Svensk Glasåtervinning) 

Svedala Svedala 
kommun 

Svedala Kompostering  Trädgårdsavfall 

Tomelilla -    

Trelleborg Tekniska 
förvaltningen 

Trelleborg Lagrar, sorterar, 
bearbetar 

Park- och trädgårdsavfall, 
schaktmassor, asfalt 

 Ramneskogs Trelleborg Lagrar, sorterar, 
bearbetar 

Skrotupplag 

 Anderslövs och 
Smygehamns 
ÅVC 

Anderslöv/Smy
gehamn 

Mellanlagring 
samt flisning 
och 
kompostering 

Brännbart avfall, grovavfall, 
trädgårdsavfall, trä/virke, 
papper/well, glas, metall, 
farligt avfall och loppis 
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HUVUDMAN LOKALISERING BEHANDLINGS-

METODER 

AVFALLSTYPER SOM HANTERAS 

 Lt Entreprenad 
AB 

Anderslöv Lagrar, sorterar, 
bearbetar 

Jord, sten (jordmassor), bygg- 
och rivningsavfall (betong, 
tegel, asfalt, trä) samt annat 
trä från jordbruk, 
trädgårdsnäring, vattenbruk, 
skogsbruk 

 Miljöfabriken 
2000 AB 

Trelleborg Lagrar, sorterar, 
bearbetar 

Jordmassor, bygg- och 
rivningsavfall, trädgårdsavfall 
och liknande 

 Material Teknik 
& Återvinning 
AB 

Anderslöv Lagrar, sorterar, 
bearbetar 

Jordmassor, bygg- och 
rivningsavfall, trädgårdsavfall 
och liknande 

 Ågab Syd AB Trelleborg Lagrar, sorterar, 
bearbetar 

Jordmassor, bygg- och 
rivningsavfall, trädgårdsavfall 
och liknande 

Vellinge Kretslopp & 
Recycling 
Sverige 

Vellinge Återvinning Jordbruksplast 

Ystad Flera 
anläggningar 
som drivs av 
bl.a. RagnSells, 
BioRec  
m fl 

Ystad Mellanlagring, 
sortering 

Slam, jord och massor 

 Ystads kommun Ystad Mellanlagring, 
sortering, 
krossning, 
kompostering 
och utfyllnad 
(för framtida 
rekreationsomr.) 

Asfalt, betong, sten, jord, 
slam från gatubrunnar m.m. 
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7.3 Anläggningar utanför kommunerna 
Utanför kommunerna finns flera anläggningar som används för återvinning och 
bortskaffande av avfall som uppkommit inom kommunerna. De viktigaste av dessa 
anläggningar är: 

• Biogasanläggningar, till exempel Karpalund, Söderåsen och Laholm 

• Behandlingsanläggningar för farligt avfall, till exempel Fortum i Kumla 

• Anläggning för omhändertagande av aska på Langöya i Norge 

• Materialåtervinningsanläggningar för olika fraktioner 
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1 Bakgrund 
De tio kommunerna Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, 
Trelleborg, Vellinge, Ystad som denna bilaga avser benämns hädanefter som kommunerna. 

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om innehållet i en kommunal avfallsplan och 
Länsstyrelsens sammanställning (NFS 2017:2) ska avfallsplanen innehålla uppgifter om 
nedlagda deponier, inklusive en bedömning av risken för olägenheter för människors hälsa 
och miljön. Har kommunen varit verksamhetsutövare ska även uppgifter om planerade och 
vidtagna åtgärder redovisas för gällande deponier. 

Enligt Naturvårdsverkets vägledningsrapport (6760) till föreskrifterna bör det för varje deponi 
anges plats och namn. Vidare bör uppgifter anges om typ av avfall som deponerats, 
deponiklass, deponerade mängder, deponins utbredning och för vilken tidsperiod som 
deponin var i drift, förutsatt att dessa uppgifter finns tillgängliga. 

Enligt 5 § avfallsförordningen (2011:927) avses med deponi en upplagsplats för avfall. De 
deponier som redovisas i denna bilaga är upplagsplatser som inte längre tillförs avfall. 

2 Genomförd inventering  
och riskklassning 

I de flesta av de tio kommunerna har en inventering av nedlagda deponier genomförts sedan 
många år tillbaka. I samband med inventeringen har även en preliminär riskbedömning ofta 
utförts, utifrån exempelvis intervjuer med personer som är eller har varit anlitade av 
kommunen eller med personal på åkerier och vissa industrier. I flera kommuner har 
dessutom någon form av hydrogeologisk undersökning genomförts. Deponierna har sedan 
klassats utifrån risker och behov av åtgärder. 

Den riskbedömning som gjorts av kommunerna och som redovisas i denna bilaga utgår i de 
flesta fall inte från Metodik för inventering av förorenade områden (MIFO). De kommuner som 
har genomfört riskbedömning enligt MIFO är Vellinge och Sjöbo kommun, och i viss 
utsträckning även Svedala och Kävlinge kommun.  
Kommunerna har gjort bedömningen enligt en fyrgradig skala med ungefär följande 
innebörd: 

1 – Mycket stor risk, mätningar, undersökningar samt åtgärder behövs 
2 – Stor risk, mätningar och undersökningar bör utföras för senare ställningstagande 
3 – Måttlig risk, begränsade åtgärder behövs 
4 – Liten risk, inga åtgärder behövs 
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Mot bakgrund av krav som tillkommit efter den första inventeringen och riskklassningen, har 
det bedömts att informationen om de gamla avfallsupplagen i flera av kommunerna behöver 
uppdateras. Det har även bedömts att en fördjupad riskbedömning, med en förnyad 
klassning och för vissa deponier ett förslag till program över skyddsåtgärder, bör tas fram. 

Baserat på riskklassningen har kontroller utförts på vissa deponier vad gäller exempelvis 
grundvatten, ytvatten och metangas. Vid vissa deponier har även åtgärder vidtagits. 

3 Resultat av inventering  
och riskklassning 

I detta kapitel redovisas grundläggande uppgifter om de nedlagda deponierna i 
kommunerna, som även redovisades i kommunernas tidigare avfallsplaner. I kommunerna 
har sammanlagt 157 stycken nedlagda deponier identifierats. Av dessa har 6 stycken riskklass 
1, 26 stycken riskklass 2 och 37 stycken riskklass 3. Övriga tillhör riskklass 4 eller har ej 
riskklassats. 

Sammanställningen bygger på uppgifter från tidigare avfallsplaner, i vissa fall uppdaterade 
eller kompletterade med ytterligare uppgifter om till exempel verksamhetsutövare.  

Uppgifter om deponerade mängder och deponins utbredning har för merparten av 
deponierna inte funnits tillgängliga, varför dessa uppgifter inte redovisas. Respektive 
kommun kan ha tillgång till ytterligare uppgifter utöver de som redovisas i nedan.  
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Tabell 1 Nedlagda deponier 

KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 
BETECKNING 

PLANERADE/ 
GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Kävlinge Kävlingetippen Hushållsavfall Grusmarken 13 Iordningställt 1940-1958 Kävlinge kommun 3 

Kävlinge Betongfabriken Byggavfall, 
schaktmassor 

Stora Harrie 
29:63 

Iordningställt 19??-19?? Kävlinge kommun 3 

Kävlinge Lackalänga Hushållsavfall/ 
Industriavfall 
 
 

Lackalänga 
24:3, 22:4 

Cirka 5% av upplaget 
togs bort i samband 
med byggnaden av 
Västkustbanan. 
Borttaget avfall 
deponerades av Sysav 
på Spillepeng. 
Resterande område är 
iordningställt. 

19??-1966 Kävlinge kommun 3 (MIFO) 

Kävlinge Måsängen Hushållsavfall, 
schaktmassor 

Kävlinge 36:7 Iordningställt som 
parkområde 

1930-1955 Kävlinge kommun 3 (MIFO) 

Kävlinge Glacéläder Industriavfall/ 
Farligt avfall 
 

Möller 2, 
Kävlinge 36:7, 
Stora Harrie 
29:96, Stora 
Harrie 29:5 

Sanering av området 
inklusive täckning av 
gamla slam- och 
avfallstippar 
genomfördes under 
1995 och 1996. Området 
används idag för 
rekreation. 

1898-1989 Glacéläderfabriken 3-4 (MIFO) 

Kävlinge Furulund Byggavfall, 
schaktmassor 

Furulund 2:98 I huvudsak återställt 19??-19?? Lundfrakt 3 (MIFO) 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 
BETECKNING 

PLANERADE/ 
GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Kävlinge Dösjebro Hushållsavfall/ 
Industriavfall 
 

Ålstorp 1:1 Geotekniska 
förstärkningar har 
utförts och fåran för 
Saxån har grävts om 
på större avstånd från 
Dösjebroupplaget. 

19??-1973 Kävlinge kommun 3 (MIFO) 

Kävlinge Löddeköpinge, 
Norrevång 

Hushållsavfall Håkantorp 3:30, 
3:2, 
Löddeköpinge 
8:4 

kontrollprogram 19??-1988 Sysav 3 (MIFO) 

Kävlinge Högs tegelbruk Byggavfall, 
schaktmassor 

Hög 29:2  19??-1992  3 (MIFO) 

Kävlinge Lilla Harrie Hushållsavfall Lilla Harrie 
28:1 

Iordningställt 1952-1965 Kävlinge kommun 3 (MIFO) 

Kävlinge Löddesborg Avloppsslam Löddeköpinge 
92:26 

Återställt 1966-1976  4 

Kävlinge Löddesborgs gods Hushållsavfall Löddeköpinge 
92:26 

 19??-19??  4 

Kävlinge Vikhögs hamn Hushållsavfall Vikhög 1:28  19??-1954   

Kävlinge Barsebäcks hamn Hushållsavfall Barsebäcks 
fiskeläge 1:1, 
Barsebäck 38:3 

 19??-1954  3 (MIFO) 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 
BETECKNING 

PLANERADE/ 
GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Lomma Pråmlyckan 3, AB 
Lomma tegelfabrik 
(Löpnr. 0) 

Avfallsdeponier - 
Rena jordmassor 
från Trafikverket 

Lomma 22:5, 
22:6 

Lomma 22:6 är 
bebyggd 

Startades 
1955-1960, 
avslutades 
1967-1973 

 3 (2009) 

Lomma Pråmlyckan, AB 
Lomma tegelfabrik 
(Löpnr. 1) 

Avfallsdeponier - 
Hushållsavfall, 
rötslam, aska, 
trädgårdsavfall, 
byggnadsavfall, 
metallskrot, schakt-, 
jord- och 
rivningsmassor. 
Transportvägar av 
slagg från 
Spillepengen. 

Lomma 22:11>3, 
Lomma 26:3 

Delar av Lomma 22:11 
är bebyggd.  

1970-1978  3 (2009) 

Lomma Pråmlyckan, AB 
Lomma tegelfabrik 
(Löpnr. 2) 

Avfallsdeponier - 
Schaktmassor, bygg-
nadsmaterial, 
troligen även 
rivningsmaterial. 
Okänt vad för typ av 
avfall som syns på 
flygfoto från 1978. 

Lomma 22:13>1, 
22:14, 26:3 

 1970-1978  3 (2009) 

Lomma Naturreservatet 
Slättängs-
dammarna  
(Löpnr. 3) 

Troligtvis en utfylld 
lertäkt i de centrala 
delarna av 
naturreservatet. 

Oklar 
lokalisering 

 Ca 1965-
2002 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 
BETECKNING 

PLANERADE/ 
GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Lomma Naturreservatet 
Östra dammen, AB 
Lomma tegelfabrik 
(Löpnr. 4) 

Okänt material, 
hushållsavfall och 
diverse 

Oklar 
lokalisering 

    

Lomma Lomma Lergravar 
norr om 
Prästbergavägen 
(Löpnr. 5 och 6) 

Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall. Mellanlagring 
trädgårdsavfall och 
asfaltsmassa.  

Lomma 21:34  1900-talets 
början-
2009 

 2 (2002) 

Lomma Habo-tippen, 
Lomma kommun 
(Löpnr. 7) 

Hushållsavfall, latrin Lilla Habo 1:7   Början på 
1930-talet-
1938 

 3 (2018) 

Lomma Märgelgraven vid 
Leråkra, Flädie 
sophantering 
(Löpnr. 8) 

Avfallsdeponier - 
Hushålls-, trädgårds- 
och industriavfall, 
skrot, ≥ 1 bil på 30-
talet 

Fjelie 2:11, 
Fjelie 9:22 

Utfyllnad mellan två 
f.d. banvallar. 

Ca 1930-ca 
1975 

 2 (2018) 

Lomma Söder om 
Lumabyvägen, fd 
Lomma kommuns 
avfallsdeponi 
(Löpnr. 9) 

Okänt material, 
parkavfall, schakt-
massor från gatu- 
och ledningsarbeten 

Lomma 21:34 Området ingår i Östra 
dammarnas 
naturreservat. 

Början av 
1900-talet-
2009 

 1 (2018) 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 
BETECKNING 

PLANERADE/ 
GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Lomma Norr om Lilla 
Lomma, AB Lomma 
tegelfabrik (Löpnr. 
10) 

Hushålls-, träd-
gårds-, industri-, 
byggnadsavfall, 
rivningsmaterial, 
schaktmassor, plåt, 
slamsten, organiskt 
material m.m. Har 
använts som 
"smygtipp" enl. 
boende i området. 

Lomma 24:6>2, 
24:12>2, 24:22, 
24:30, 24:34 

Tillstånd utfyllnad av 
täktområde 1982-1983. 
Två geotekniska 
undersökningar 2001. 
Lomma 24:22, 24:30, 
24:34 är bebyggda. 

1960-talet-
tidigast 
1986 

 2 (2002) 

Lomma Domedejla mosse 
(Löpnr. 11) 

Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Borgeby 16:8 Området ingår i 
Domedejla mosses 
naturreservat 

1940-1950-
talet 

 1 (2018) 

Lomma Haboområdet. 
Lomma kommun, 
Malmö stads och 
SYSAV:s 
deponeringsplats. 
AB Eurocs (Skånska 
cement) område 
(Löpnr. 12) 

Krossade 
asbestcement-
plattor på en sträcka 
av ca 250 m 

Lomma 26:3>1 
(N åkanten av 
Höje å, SV 
Lomma k:a). 
Eventuellt Lilla 
Habo 3:1 

Delvis övertäckt med 
jordmassor. 
Utfyllnadshöjd ca 1,5 
m. Området är ett 
rekreationsområde 
och ligger intill ett 
koloniområde. 

Mitten av 
1960-talet 

 1 (2018) 

Lomma Haboområdet. 
Lomma kommun, 
Malmö stads och 
SYSAV:s 
deponeringsplats. 
AB Eurocs (Skånska 
cement) område 
(Löpnr. 13) 

Krossat 
asbestcement-
material på en 
sträcka av ca 150 m 

Lomma 33:11>1 
(V åkanten av 
Höje å, mitt för 
cementbolaget
s 
gårdsbyggnad) 

Täckt med jordmassor 
och besått med gräs. 
Utfyllnadshöjd ca 1 m. 
Anlagd parkyta. 

Början på 
1960-talet 

 2 (2018) 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 
BETECKNING 

PLANERADE/ 
GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Lomma Haboområdet. 
Malmö stads och 
SYSAV:s 
deponeringsplats. 
AB Eurocs (Skånska 
cement) område 
(Löpnr. 14) 

Hushållsavfall, 
rötslam, aska, 
trädgårdsavfall, 
byggnadsavfall, 
metallskrot, schakt-, 
jord- och 
rivningsmassor. 
Transportvägar av 
slagg från 
Spillepengen. 

Lomma 26:3>1, 
33:11>1 (N 
delområdet) 

Kontrollprogram 1971-1977  3 (2018) 

Lomma Haboområdet; 
Lomma kommuns 
tipp. AB Eurocs 
(Skånska cement) 
område (Löpnr. 15) 

Avfallsdeponier - 
Hushålls-, industri- 
och trädgårdsavfall, 
spillolja, bilar, 
vitvaror. 

Lilla Habo 3:2, 
3:9. Lomma 
26:3, 33:11. 

Ridhus i nordöstliga 
delen.  
Rekreationsområde  
ligger direkt intill 
koloniområde, 
brukshundsklubb och 
båtuppställningsplats. 

1964-1970-
talet 

 3 (2018) 

Lomma Haboområdet; 
Malmö stads och 
SYSAV:s 
deponeringsplats. 
AB Eurocs (Skånska 
cement) område 
(Löpnr. 16) 

Hushållsavfall, 
rötslam, aska, 
trädgårdsavfall, 
metallskrot, tegel, 
trä. Transport-vägar 
av slagg från 
Spillepengen. 

Lomma 26:3>1, 
33:11>1 (S 
delområdet) 

Fyllningens mäktighet 
1-7 m. 1991 
konstaterades 
genomträngning av 
lakvatten till Höje å. 
Båtuppläggningsplats 
anlagd 2008 över 
deponi. 
Kontrollprogram 

1969-1977  3 (2018) 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 
BETECKNING 

PLANERADE/ 
GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Lomma Pråmlyckan (två 
deponier). Södra 
deponin (dammen) 
och norra deponin 
(Löpnr. 17) 

Avfallsdeponier - 
Norra: hushålls-, 
trädgårds-, industri-, 
byggnads-, grov-, 
plast- och 
pappersavfall, 
rivningsmaterial, 
jord, restmaterial 
från 
tegelbalkstillverknin
g m.m. Södra: 
byggnads- och 
rivningsmaterial. 
Tillförseln av 
hushålls- och 
trädgårdsavfall 
skedde 
okontrollerat. 

Lomma 22:12, 
26:3 

Norra deponin: 
tillstånd deponering 
1983 för rena massor. 
Ändrade villkor i nytt 
beslut 1984, bl.a. krav 
på omhändertagande 
av slam från 
sedimenteringsbrunn.                                        

Norra 
deponin 
startades 
1955-1960 
och 
avslutades 
efter 1984. 
Södra 
deponin 
delvis 
igenfylld 
1991. 

 3 (2009) 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 
BETECKNING 

PLANERADE/ 
GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Lomma Haboområdet. 
Malmö stads och 
SYSAV:s 
deponeringsplats. 
AB Eurocs (Skånska 
cement) område 
(Löpnr. 18) 

Granulerat avfall, 
hushållsavfall, 
rötslam, schakt-, 
rivnings- och 
muddermassor. 
Transportvägar av 
slagg från 
Spillepengen. 
Otillåten deponering 
av oljefat, dunkar, 
plast m.m. 
konstaterad 1985, 
ska ha tagits bort 
samma år. 

Lomma 25:1>5, 
33:11>1, Lilla 
Habo 3:3 (tid. 
stä 159) 

Mäktighet ca 6-8 m. 
Åtminstone t.o.m. 1986 
leddes vatten vidare 
till området söder om 
för att sedan pumpas 
ut i Höje å. Delar av 
Lomma 25:1 är 
bebyggd. 
 

1969-1989  3 (2018) 

Lomma Bl.a. Lilla Östra 
dammen, 
Fastighets AB 
Sulcus (Löpnr. 19) 

Avfallsdeponier - 
byggnads- och 
trädgårdsavfall 

Lomma 11:56 
(ev.), 11:274, 
11:276, 24:6, 
24:17, 27:38 

Utfyllnad 1-2 m i vissa 
delar, mycket av 
området under vatten. 
Delar av fastigheten 
Lomma 11:56 är 
sanerad. Lomma 11:274, 
Lomma 11:276 och 
Lomma 24:17 är 
bebyggda.   

Tidigast 
1975 

 2 (2018) 

Lomma Habo Gård (Löpnr. 
20) 

Flygfoton visar att 
dammarna var större 
vid 1965, men ingen 
information som 
verifierar utfyllnad 
finns. 

Lilla Habo 1:6, 
Stora Habo 1:7, 
Oklar 
lokalisering 

 Tidigast 
1965 – 
senast 
2002 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 
BETECKNING 

PLANERADE/ 
GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Lomma Märgelgrav vid 
Laxman Åkarp 
(Löpnr. 21) 

Hushållsavfall (i 
mindre skala). Här 
tömdes Fjelie kyrkas 
kompost en gång 
per år. 

Oklar 
lokalisering 

 Ca 1930-
1963 

  

Lomma Pråmlyckan 3, AB 
Lomma tegelfabrik 
(Löpnr. 0) 

Avfallsdeponier - 
Rena jordmassor från 
Trafikverket 

Lomma 22:5, 
22:6 

Lomma 22:6 är 
bebyggd 

Startades 
1955-1960, 
avslutades 
1967-1973 

  

Lomma Pråmlyckan, AB 
Lomma tegelfabrik 
(Löpnr. 1) 

Avfallsdeponier - 
Hushållsavfall, 
rötslam, aska, 
trädgårdsavfall, 
byggnadsavfall, 
metallskrot, schakt-, 
jord- och 
rivningsmassor. 
Transportvägar av 
slagg från 
Spillepengen. 

Lomma 22:11>3, 
Lomma 26:3 

Delar av Lomma 22:11 
är bebyggd.  

1970-1978   

Lomma Pråmlyckan, AB 
Lomma tegelfabrik 
(Löpnr. 2) 

Avfallsdeponier - 
Schaktmassor, bygg-
nadsmaterial, 
troligen även 
rivningsmaterial. 
Okänt vad för typ av 
avfall som syns på 
flygfoto från 1978. 

Lomma 22:13>1, 
22:14, 26:3 

 1970-1978   
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 
BETECKNING 

PLANERADE/ 
GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Simrishamn Måsalycke 
avfallsanläggning 

 Måsalycke 4:3 Pågående verksamhet, 
men sluttäckning 
påbörjad 

   

Simrishamn  F d Ehrnbergs 
Läder, 
Sofielustdeponin, 
Simrishamn 

Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Vemmerlöv 
87:1 

   1 

Simrishamn F d Ehrnbergs 
läder, 
industrideponi i 
Simrishamn 

Garveri - 
krombaserad 

Garvaren 3, 
Garvaren 13, 
Simrishamn 3:1 

   1 

Simrishamn Borrbytippen  Borrby 7:1     

Simrishamn Gladsax Hallars 
tipp 

 Gladsax Hallar 
1:1 

    

Simrishamn Vallbytippen  Vallby 103:2. 
(Ska vara 
Glimminge 
39:7) 

    

Simrishamn Åkarpstippen Åkarp 
8:2 

 Åkarp 8:2, 
Åkarp 2:5 

    

Simrishamn Tippning i Kiviks 
hamn 

 Mellby 3:121     

Simrishamn Kyhlstippen  Hoby 18:18, 
Hoby 103:1 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 
BETECKNING 

PLANERADE/ 
GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Simrishamn Listarumstippen  Listarum 1:17, 
Listarum 28:1, 
Listarum 1:48. 
(Även Listarum 
3:14 ingår i 
tippområdet) 

    

Simrishamn Ravlundatippen  Ravlunda 28:1     

Simrishamn Stengården tipp  Simris 20:33, 
Simris 10:17, 
Simris 10:18 

    

Simrishamn Gyllebotippen  Vemmerlöv 
87:1, 
Vemmerlöv 
98:1 

    

Simrishamn Tommarptippen  Tommarp 151:2     

Simrishamn Borrby  Borrby 42:1     

Simrishamn Åkarpstippen  Åkarp 6:4. 
(Finns en tipp 
till i Åkarp, 
eller är det 
samma som på 
Åkarp 2:5?) 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 
BETECKNING 

PLANERADE/ 
GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Sjöbo Ommadeponin Hushållsavfall tom 
1978, sedan 
trädgård- och 
rivningsavfall 

Sjöbo Omma 
2:2 

Kontrollprogram finns. 
Under 2017-2018 
genom-fördes Mifo fas 
1, lakvattenutredning, 
geohydrologisk 
utredning, förslag på 
framtida behandling av 
lakvatten. Uppdaterat 
kontroll-program tas 
fram 2019. 

1958-2002  2 (MIFO) 

Sjöbo Bjärsjölagård 
Sjömossen 

Hushållsavfall Bjärsjölagård 
1:118 

Mifo fas 2 under 2016 1945-1976  2 (MIFO) 

Sjöbo Fränninge Hushållsavfall Fränninge 31:4 Mifo fas 2 under 2016 1964-1974  2 (MIFO) 

Sjöbo Ry Hushållsavfall, 
byggmaterial, 
oljefat? 

Ry 3:14 
 

Utredd genom Mifo fas 
1. Planerad Mifo fas 2 
2021 

1965-1974  2 (MIFO) 

Sjöbo Näsby Hushållsavfall Näsby 3:4 
 

Utredd genom Mifo fas 
1. Planerad Mifo fas 2 
2021 

1965-1974  3 (MIFO) 

Sjöbo Vanstad Hushållsavfall Vanstad 25:1 Mifo fas 2 under 2015 1958-1979  2 (MIFO) 

Sjöbo Äsperöd Hushållsavfall Vanstad 18:50 
 

Utredd genom Mifo fas 
1. Planerad Mifo fas 2 
2022 

1968-1980  3 (MIFO) 

Sjöbo Röddinge Hushållsavfall Röddinge 1:1 
 

Utredd genom Mifo fas 
1. Planerad Mifo fas 2 
2022 

1962-1972  3 (MIFO) 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 
BETECKNING 

PLANERADE/ 
GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Sjöbo Knickarp Hushållsavfall Elsagården 1:1 Mifo fas 2 under 2016 1960-1974  3 (MIFO) 

Sjöbo Sövde Hushållsavfall Sövde 2:1 
 

Utredd genom Mifo fas 
1. Planerad Mifo fas 2 
2020 

1969-1978  2 (MIFO) 

Sjöbo Blentarp Hushållsavfall Blentarp 23:10 Mifo fas 2 under 2015 1970-1979  2 (MIFO) 

Sjöbo Everlöv Hushållsavfall Everlöv 15:1 Utredd genom Mifo fas 
1. Planerad Mifo fas 2 
2020 

1954-1969  2 (MIFO) 

Skurup Industrideponi, 
Västergatans 
förlängning 

Industrideponi Skurup 51:32 
Skurup 51:33 

   3 

Skurup Rydsgård Avfallsdeponier – 
icke farligt, farligt 
avfall 

Örsjö 18:3     

Skurup Skurup Västra 
Industriområde 

Avfallsdeponier – 
icke farligt, farligt 
avfall 

Skurup 51:20  1955-1977  2 

Skurup Skurup Örsjö I Avfallsdeponier – 
icke farligt, farligt 
avfall 

Solberga 21:1    2 

Svedala Tjustorps 
avfallsupplag 

Schakt- och 
rivningsmassor, 
trädgårds- och 
grovavfall 

 Kontrollprogram 1980-1985  2 (MIFO) 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 
BETECKNING 

PLANERADE/ 
GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Svedala Bara tegelbruk Schakt- och 
rivningsmassor, 
trädgårdsavfall mm 

 Kontrollprogram 1967-1978  2(MIFO) 

Svedala Grönljungstippen Grov- och trädgårds-
avfall, div. industri- 
och byggavfall, slam 
från reningsverk, 
latrin mm 

  1970-1978  2(MIFO) 

Svedala Gamlegård, 
Klågerup 

Hushålls-, bygg- och 
industriavfall, massor, 
trädgårdsavfall och 
latrin 

 Kontrollprogram 1950-1970  2(MIFO) 

Svedala Holmeja 
avfallsupplag 

Främst hushållsavfall, 
schakt- och 
rivningsmassor samt 
trädgårdsavfall 

  1953-1963  2(MIFO) 

Svedala Hästhagen, 
Börringe 

Rivningsmassor 
samt trädgårds och 
skogsavfall 

  1975-198?  4 

Svedala Kullebo, 
Lemmeströ 

Avloppsslam, skrot, 
grovavfall mm 

 Återställd 1950-197?  3(MIFO) 

Svedala Västra Kärrstorp Avfall från behandling 
av kommunalt 
avloppsvatten 

 Återställd 1971-1974  4 
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BETECKNING 

PLANERADE/ 
GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Svedala Harakärr Hushållsavfall och 
park- och trädgårds-
avfall, men även 
industri- och 
byggavfall mm 

  1967-1978  2(MIFO) 

Svedala Västerkulla Schaktmassor och 
Trädgårdsavfall 

 Återställd 1960-197?  4 

Svedala Österkulla (Bjeret) Mest rivnings- och 
schaktmassor samt 
växtavfall mm 

  1975-1987  3(MIFO) 

Svedala ”Sveagatan” Hushålls-, trädgårds 
och grovavfall, 
rivningsmassor mm 

  1930-1955  4 

Svedala Nordv. vägkorsn. Hushålls-, trädgårds 
och grovavfall, 
rivningsmassor mm 

  1960-1965  2(MIFO) 

Svedala Sydost vägkorsn. Hushålls-, trädgårds 
och grovavfall, 
rivningsmassor mm 

  1960-1967  4 

Svedala Råkulla Hushållsavfall   1950-1960  3(MIFO) 

Svedala Sockerbruket, 
Svedala 

Hushålls-, grov- och 
trädgårdsavfall 

  1955-1958  4 

Svedala Marbäck, Svedala Latrin   1940-1967  4 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 
BETECKNING 

PLANERADE/ 
GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Svedala Svedala Arbrå Gjuterisand. 
Täckning 
medschakt- och 
rivningsavfall 

  1975-1986  2(MIFO) 

Tomelilla Onslunda soptipp Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Valleberga 
155:1 

    

Tomelilla Nymölla Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Nedraby 8:2     

Tomelilla Övrabyborg Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Övrabyborg, 
Övrabyborg 
35:1 

    

Tomelilla Karlsberg Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Södra 
Kvärrestad 8:3 

    

Tomelilla Toarp Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Toarp 3:15     

Tomelilla Örup Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Örup 1:1     

Tomelilla Djupadal Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Ullstorp 122:1     
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BETECKNING 
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GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Tomelilla Tipp Tulleboda Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Tulleboda 1:2     

Tomelilla Forsemölla 
barkdeponering 

Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Kristinehov 1:1     

Tomelilla Tipp Ängavången Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Andrarum 2:1     

Tomelilla Tomelilla Onslunda 
soptipp 

Avfallsdeponier - 
icke farligt, farligt 
avfall 

Onslunda 5:48     

Trelleborg Skåre hamn 
(väster) 

Främst 
utfyllnadsmassor, 
inget farligt avfall 

  ?-1960-
talet 

 4 

Trelleborg Maglarps 
skjutbana, 7:3 

Gummimassor   ?-1970-talet  4 

Trelleborg Maglarp 36:3 Träd   1973-1976  4 

Trelleborg Maglarp 28:20 Rivningsavfall och 
schaktmassor 

  1970-talet-
2001 

 4 

Trelleborg Albäcksborg  
(Maglarp 14:5) 

Diverse material, ej 
farligt avfall 

 Lakvattenanläggning 
anlagd 2009-2010. 
Tekniska förvaltningen 
ansvarar för drifts och 
genomförande av 
kontrollprogram. 

?-?  4 
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GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Trelleborg Skegrie 6:118 Hushålls-, grov- och 
byggnadsavfall 

  ?-1973  4 

Trelleborg Albäcks äldre 
avfallsupplag 
(Väster Jär 1:1) 

Hushålls-, grov- och 
byggnadsavfall 

  1950-1975  1 

Trelleborg Sjövik 
(Reningsverket 1, 
Lastbilen 1) 

Rivningsmassor, 
hushålls- och 
industriavfall 

  1950-1955  4 

Trelleborg Trelleborgs Hamn 
(Bogsprötet, 
Kompassen) 

Gummirester, 
organiskt avfall, 
rivnings- och 
schaktmassor 

  1935-1945  4 

Trelleborg Östra Värlinge Oklart innehåll   ?-?  4 

Trelleborg Idala (Gislöv 70:2) Rivnings- och 
hushållsavfall samt 
latrinstation 

 Kontrollprogram 
avslutat 2009 då risk 
för urlakning av 
deponin bedöms som 
liten. 

?-1969  4 

Trelleborg Böste Oklart innehåll   ?-?  4 

Trelleborg Väster om Smyge 
hamn (Östra Torp 
5:10) 

Hushålls- och 
industriavfall 

  1952-1955  4 

Trelleborg Kalkgravarna (Östra 
Torp 15:4, 15:5) 

Industri- och 
hushållsavfall 

  ?-1972  4 
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RISKKLASS 

Trelleborg Kalkberget 
(Östra Torp 15:7, 
15:2) 

Industriavfall 
bestående främst av 
organiskt avfall 

  ?-?  4 

Trelleborg Smyge skolområde 
(Smygeskolan 1) 

Hushålls- och 
grovavfall samt 
schaktmassor 

  ?-?  4 

Trelleborg Dalahill (Äspö 4:2) Hushållsavfall   1952-1958  4 

Trelleborg Smygehamn 30:2 Hushålls-, industri- 
och grovavfall 

  1952-1970-
talet 

 4 

Trelleborg Beddingestrand 
(Lilla Beddinge 21) 

Hushållsavfall   ?-?  4 

Trelleborg Sotemosse Oklart innehåll, men 
troligtvis främst 
organiskt material 
från Jordberga 
sockerbruk 

  ?-?  4 

Trelleborg Hönsinge Oklart innehåll   ?-?  4 

Trelleborg Stensgård Schaktmassor   1960/1970-
talen 

 4 

Trelleborg Sörby (Grönby 9:12) Hushållsavfall 
 

  1950-talet-
1977 

 4 

Trelleborg Tappersberg 
(Anderslöv 2:68) 

Hushålls- och 
industriavfall samt 
industriellt och 
kommunalt slam 

 Tekniska förvaltningen 
ansvarar för 
genomförande av 
kontrollprogram 

1950-talet-
1977 

 2 
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DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Trelleborg Gamla Anderslöv 
(Anderslöv 1:60) 

Hushålls- och 
latrinavfall 

  1940/1950-
talen 

 4 

Trelleborg Domme Oklart innehåll   ?-?  4 

Trelleborg Åkermans damm 
(Fru Alstad 20:4) 

Byggavfall   ?-?  4 

Trelleborg Fru Alstad  Oklart innehåll   ?-?  4 

Trelleborg Minnesberg (Västra 
Alstad 25:1) 

Industri- och 
hushållsavfall 

  ?-1970-talet  4 

Trelleborg Tegelhålet 
(Minnesberg 1:44) 

Hushålls- och 
industriavfall 

  ?-1990-
talet 

 4 

Trelleborg Klörup 13:5 Grovavfall   1990-talet  4 

Trelleborg Klörup 8:9 Delvis organiskt 
material 

  1980-talet  4 

Trelleborg Liljemärke 1:6 Oklart innehåll   ?-?  4 

Trelleborg Lilla Beddinge 30:2 Hushålls-, industri-, 
och grovavfall 

  1958-1970-
tal 

 4 

Trelleborg Västra Alstad 25:1 Industriellt avfall 
från tegelbruk 

  1950?-
1970/80-tal 

 4 

Trelleborg Klörup 20:1 Slam, bl.a. krom   1970-talet  4 

Vellinge Vellingetippen                                                   
 

Hushållsavfall, 
industriavfall 

Eskilstorp 1:1 Övertäckt, idag dunge 1960-1973 Vellinge kommun 3(MIFO) 
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Vellinge Höllvikentippen                      
                         

Hushållsavfall, 
byggavfall 

Lilla Hammar 
17:60 och 49:1 

Övertäckt, idag 
friluftsområde 

1940-1975 Vellinge kommun 2(MIFO) 

Vellinge Skanör-
Falsterbotippen                   

Hushållsavfall Skanör 2:1 Övertäckt, idag grönyta 1962-1978 Vellinge kommun 3(MIFO) 

Vellinge Skanör-Falsterbo 
gamla avfallsupplag 

Hushållsavfall, 
massor 

Skanör 2:1 Övertäckt med sand 1950-1962, 
även 
senare för 
massor 

Vellinge kommun 3(MIFO) 

Vellinge Flommen Hushållsavfall Skanör 2:1  1950-1962 Vellinge kommun 4(MIFO) 

Vellinge Håslövstippen                           
                                       

Hushållsavfall Södra Håslöv 
2:13 

Området uppodlat 1940-1950 Vellinge kommun 3(MIFO) 

Vellinge Axeltofta                                    Grovavfall från 
jordbruksfastigheter 

Axeltofta 1:1  1940-talet-
1973 

Deponin användes 
av närliggande 
fastigheter 

4(MIFO) 

Vellinge Sjunkebjär                                
 

Grovavfall, 
trädgårdsavfall och 
byggavfall 

Hököpinge 65:1 Övertäckt med matjord 1950-talet Deponin användes 
av närliggande 
fastigheter samt av 
kyrkan. 

3(MIFO) 

Vellinge Högalundstippen                      
 

Hushållsavfall, 
industriavfall 

Hötofta 18:24 Övertäckt, idag 
betesmark 

1949-1955 Vellinge kommun 3(MIFO) 

Vellinge Mellan-
Grevietippen                 
 
                                          

Hushållsavfall Mellan-Grevie 
16:6 

Övertäckt, idag under 
väg 

Början av 
1940-talet-
början av 
1970-talet 

Vellinge kommun 3(MIFO) 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 
BETECKNING 

PLANERADE/ 
GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Vellinge Västra 
Ingelstadtippen                                              
 

Grovavfall Ingelstad 12:21 
resp. Ingelstad 
26:1 (läget 
osäkert)? 

 Början av 
1950-talet-
början av 
1970-talet 

Vellinge kommun 3(MIFO) 

Vellinge Carl F:s åkeri                            
                                         

Byggavfall Arrie 31:37, 
Arrie 17:1, Arrie 
25:1 

Övertäckt, idag 
naturområde 

1960-1973 Carl F AB 2(MIFO) 

Vellinge Månstorps 
kommuns  
avfallsupplag  

Hushållsavfall Arrie 31:45 Övertäckt, idag 
naturområde 

1960-talet-
1974 

Vellinge kommun 3(MIFO) 

Vellinge Industribyn                                
 

Grovavfall och 
trädgårdsavfall 

Vellinge 99:1, 
Eskilstorp 
14:100, 
Eskilstorp 
14:99 

Idag industriområde 1950-talet-
1960-talet 

Avfallsupplaget 
användes i 
huvudsak av 
kringliggande 
fastigheter vid den 
aktuella tidpunkten. 

4(MIFO) 

Vellinge Herrestorpstippen                    
 

Hushållsavfall, visst 
industriavfall 

Herrestorp 5:2, 
Västra Grevie 
23:4 

Övertäckt, idag delvis 
uppodlat 

1958-1960 Vellinge kommun 4(MIFO) 

Ystad Löderup Avfallsdeponier - icke 
farligt, farligt avfall 

Hagestad 18:17  1955 - 1971 Löderups kommun. 
Stängdes förmodligen 
i samband med 
kommun-
sammanslagningen 
1971, då Löderups 
kommun uppgick i 
Ystads kommun. 

Ingen risk-
bedömning 
gjord 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 
BETECKNING 

PLANERADE/ 
GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Ystad Löderup Hushållsavfall 
 

Hagestad 24:1  1955 - 1971 Löderups kommun. 
Stängdes 
förmodligen i 
samband med 
kommunsamman-
slagningen 1971, då 
Löderups kommun 
uppgick i Ystads 
kommun. 

Ingen risk-
bedömning 
gjord 
 

Ystad Ystad Öja soptipp Avfallsdeponier - icke 
farligt, farligt avfall 

Herrestad 
68:66 

 1950-talet - 
1973 

Herrestads kommun 
efter 1952. Uppgick i 
Ystads kommun i 
och med 
kommunsamman-
slagningen 1971. 

Ingen risk-
bedömning 
gjord 
 

Ystad Ystad Bjäresjö 
soptipp 

Avfallsdeponier - icke 
farligt, farligt avfall 

Bjäresjö 8:1  1955 - 1971 1954 beviljades en 
privat markägare 
rätten att öppna en 
soptipp på platsen. 
Vid någon tidpunkt 
tog Ljunits kommun 
över skötseln. Beslut 
om nedläggning togs 
1970. Lades ned 1971, 
efter kommun-
sammanslagningen 
då Ljunits kommun 
uppgick i Ystads 
kommun. 

Ingen risk-
bedömning 
gjord 
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KOMMUN NAMN, ID TYP/AVFALLSSLAG FASTIGHETS- 
BETECKNING 

PLANERADE/ 
GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 

DRIFTTID VERKSAMHETS- 
UTÖVARE 

RISKKLASS 

Ystad Ystad Glemminge 
soptipp 

Avfallsdeponier - icke 
farligt, farligt avfall 

Glemminge 37:7 Plantering 1975 1971 - 1973 Ystads kommun Ingen risk-
bedömning 
gjord 

Ystad Ystad Skårby 
soptipp 

Avfallsdeponier - icke 
farligt, farligt avfall 

Skårby 20:6  ? - 1971 Ljunits kommun. 
Stängdes troligen i 
samband med 
kommun-
sammanlagningen 
1971, då Ljunits 
kommun uppgick i 
Ystads kommun. 

Ingen risk-
bedömning 
gjord 
 

Ystad Ystad soptipp  Hushållsavfall Sandskogen 2:1 Kommunen har anlagt 
en anläggning för det 
avfall som uppstår i 
kommunens bygg-, 
gatu- och parkverk-
samhet samt börjat 
anlägga ett 
rekreationsområde på 
delar av fastigheten. 

1954 - 1973 Ystads kommun Ingen risk-
bedömning 
gjord 
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1 Introduktion 
De tio kommunerna Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, 
Trelleborg, Vellinge, Ystad benämns hädanefter som kommunerna. Kommunernas 
avfallsplaner och den regionala kretsloppsplanen för år 2016–2020 innefattar tre 
fokusområden. Till fokusområdena hör sammanlagt åtta mätbara mål som är 
gemensamma för samtliga kommuner. Härutöver har några av kommunerna egna mål 
inom vissa områden. Målen är följande: 

1. Hållbar konsumtion för minskade avfallsmängder 

a) År 2020 är den totala mängden hushållsavfall per person mindre än år 2015. 

b) År 2020 är den totala mängden textilavfall i restavfallet halverad jämfört 
med år 2015. 

c) År 2020 är matsvinnet mindre per person än år 2015 (Trelleborgs kommun). 

d) År 2020 är matsvinnet i kommunens verksamheter/storkök mindre än år 
2015 (Trelleborgs kommun). 

2. Hållbar sortering med ökad återvinning 

a) År 2018 är 50 % av matavfallet utsorterat och behandlat biologiskt så att 
växtnäring och energi tagits tillvara, år 2020 är nivån ännu högre. 

b) År 2020 är mängden förpackningar och tidningar i restavfallet halverad för 
respektive material jämfört med år 2015. 

c) År 2020 är nedskräpningen mindre än år 2016. 

d) År 2020 sorterar alla kommunens verksamheter och bolag ut matavfall, 
farligt avfall, förpackningar och tidningar (Trelleborgs kommun). 

3. Hållbar hantering för en renare miljö 

a) År 2020 är mängden farligt avfall i restavfallet noll. 

b) År 2020 är avfallstransporterna fossilbränslefria. 

c) År 2020 är våra intressenters förtroende för hela avfallskedjan större än år 2016. 

d) År 2020 är andelen kundreklamationer lägre än år 2016 (Trelleborgs kommun). 

e) År 2020 är den totala mängden grovavfall per person mindre än år 2015 (Sjöbo 
kommun). 

I syfte att nå målen har kommunerna under planperioden genomfört olika 
åtgärder, gemensamt eller var för sig. Nedan presenteras kortfattat genomförda 
åtgärder med koppling till respektive mål. 
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2 Åtgärder 
I kapitel 2.1 och 2.2 presenteras ett urval av kommunernas gemensamma åtgärder och 
kommunspecifika åtgärder. 

2.1 Gemensamma åtgärder 
Nedan beskrivs åtgärder som genomförts av kommunerna gemensamt och hur 
åtgärderna är kopplade till målen. 

 ÅTGÄRDER (TIDPUNKT) RESULTAT KOPPLING 
TILL MÅL 

Sysav Sammanställning och analys av tidigare 
åtgärder farligt avfall. (2016–2017) 

Rapport (2017) 3a 

 Förtroendeundersökning, genomförs 
vartannat år. (2016–2020) 

Ökat förtroende. 3c 

 Regional skräpmätning. (2016 och 2020) Utvärderas 2020. 2c 

 Onaturligt i naturen-kampanj för att 
uppmärksamma farligt avfall och 
nedskräpning. (2018) 

Kampanjsida och stor 
uppmärksamhet i sociala 
medier. 

2b, 2c, 3a 

 Plastpolisen och plastkastet- vilken typ av 
kampanj ger bäst effekt? (2017) 

Kampanjsida, presentation 
av resultat av 
metodstudien.  

2b 

 Arbetsgrupp fossilfria transporter. (2017) Rapport. 3b 

 Retoy – leksaksbyte och avgiftning 
kretslopp. (2017) 

Bytesaktiviteter i 12 
kommuner. Två inställda 
bytesaktiviteter blev 
material för egna 
leksaksbyten vilket 
använts under kommande 
år.  

1a 

 Resterkocken – minska matsvinnet. (2017–
2020) 

Lyckad kampanj som 
genom åren spridit sig till 
kommuner utanför 
Sysavregionen. Ökat antal 
tävlingsdeltagare för varje 
år. 

1a 
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 ÅTGÄRDER (TIDPUNKT) RESULTAT KOPPLING 
TILL MÅL 

 Plockanalyser, årligen. (2016–2020) Samordnat genomförande 
i regionen. 

1a, 1b, 2a, 
2b, 3a 

 Kunskap i rätt förpackning KIRF – skapa ett 
samverkansforum mellan aktörer i 
värdekedjan för pappers- och 
plastförpackningar. (2018) 

Fyra träffar med 
kunskapshöjande och 
utbytesfokus. Önskan hos 
deltagare om fortsättning 
och projektutveckling 
vilket är under planering. 

2b 

 Textilgruppen, utredning och 
omvärldsbevakning. (2016–2020) 

Rapport (2018). 1b 

 Nikotinkaninen – nudging för att minska 
nedskräpning på busshållplatser. (2018) 

56 % minskad 
nedskräpning under 
mätperioden. 

2c 

 Utbildningsdag kring avfallsminimering. 
(2018) 

Ökad kunskap om 
beteendeförändring, 
drivkrafter och 
medborgarens makt 
rörande konsumtion och 
avfallsförebyggande. 

1a 

 Nej till onödig grej. Kampanj för att 
uppmärksamma kopplingen konsumtion 
och avfallsmängder samt vikten att minska 
avfallet. (2019) 

Draghjälp av influensers 
och positivt mottagande. 
Webbsidan finalist för 
Publisherpriset. 

1a 

 Kampanj för att uppmärksamma 
nedskräpningen planeras för 2020. 

Syns i sociala medier och 
på offentliga platser.   

2b, 2c 

 Kampanj för att uppmärksamma 
utsortering av förpackningar planeras 2020. 

Fortsättning på 
Plastpolisen/Plastkastet. 

2b 
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2.2 Kommunspecifika åtgärder 
Nedan beskrivs genomförda åtgärder som har genomförts av respektive kommun och 
hur åtgärderna är kopplade till målen. 

 ÅTGÄRDER (TIDPUNKT) RESULTAT KOPPLING 
TILL MÅL 

Kävlinge Kampanj för ökad matavfallsutsortering 
”Gör det inte svårare än vad det är”. (2018) 

Kampanjen har synts på 
kommunens sociala 
medier, Avfall Sveriges 
branschtidning och 
sopbilarna. 

2a 

 Införande av obligatorisk 
matavfallsutsortering. (2016–2017) 

58% utsortering (2018) 2a 

 Aktiviteter under skräpplockarveckan för 
att engagera skolor, villaföreningar, 
organisationer mm att plocka skräp. 
(2016–2019)  

Högt deltagande. 2c 

 Inköp av ny sopbil som går på biogas. Minskad förbrukning av 
fossila bränslen. 

3b 

    

Lomma Minska IT-avfallet genom metoden 
Översta steget. (2018) 

Flera aktiviteter har inte 
kunnat följas upp på 
grund av förhållandevis 
lång livslängd på IT-
produkter. 

1a 

 Kampanj för ökad matavfallsutsortering 
”Gör det inte svårare än vad det är”. (2018) 

Kampanjen har synts på 
kommunens sociala 
medier, Avfall Sveriges 
branschtidning och 
sopbilarna. 

2a 

 Förändrad indelning i fyrfackskärlen. 
(2017) 

Ökad utsortering av 
plastförpackningar 

2b 
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 ÅTGÄRDER (TIDPUNKT) RESULTAT KOPPLING 
TILL MÅL 

 Ny upphandling av insamling av 
hushållsavfall med krav på att samtliga 
bilar drivs på biogas. (2016) 

100% fossilbränslefria 
avfallstransporter 

3b 

    

Simrishamn Vid ny renhållningsentreprenadstart den 1 
april 2017 ställdes krav på 100% fossilfri 
fordonsflotta. 

Nu kör samtliga fordon i 
avfallsorganisationen på 
biogas med undantag för 
2 reservbilar. 

3b 

 2017 startade Ökrab kampanjen 
”Sladdjakten” för att samla in uttjänt 
småelektronik och batterier i hemma. 
Mellanstadieklasserna i området erbjöds 
att delta mot att ha chansen att vinna 
pengar till klasskassan. 

Ca 3 ton elavfall har 
samlats in. 

3a 

 Erbjudit samtliga bostäder i flerfamiljhus 
FNI. 

75% av alla 
flerbostadsfastigheter har 
FNI. 

2b 

 Inventering sortering ägarkommunerna. Ökad sortering i 
kommunens fastigheter. 

2b 

 Sortering av matavfall införd hos samtliga 
hushåll i kommunen. 

Insamlingsgraden ligger 
idag på över 70%. 

2a 

 Kampanj ”varje skrutt räknas” för att 
uppmuntra till bättre sortering. 

Restavfall minskat med 26 
kg/person sedan 2016. 

1a 

    

Sjöbo Deltagande i Håll Sverige Rent-kampanj 
årligen. Hade skräpmätning 2016 på 
Sandbäckskolan. 

Klättrade i rankningen 
från plats 136 år 2015 till 
plats 19 år 2016. 

2c 

 Vid ny renhållningsentreprenad start den 
1 juni 2019 ställdes krav på 100 % fossilfri 
fordonsflotta.  

Nu har vi 100 % 
fossilbränslefria 
avfallstransporter i 
kommunal regi. 

3b 
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 ÅTGÄRDER (TIDPUNKT) RESULTAT KOPPLING 
TILL MÅL 

 Framtagande av en uppdaterad 
sorteringsguide som skickades ut till alla 
hushåll i kommunen under 2017. Fokus låg 
på ”krångliga” förpackningar. 

Minskade mängden 
felsorterade 
förpackningar. 

2b 

 

 Genomföra leksaksbytesaktiviteter. (2017). Redovisade inte resultat 1a 

 Öka återanvändningen inom de 
kommunala förvaltningarna genom att 
införa ett återbrukssystem för möbler och 
kontorsinventarier. Uppstart av utredning 
under hösten 2019. Beräknad start av 
verksamhet under hösten 2020. 

Precis påbörjat. 1a och 1b 

 Öka återanvändningen av fritidsattiraljer 
hos kommuninvånare genom att starta 
upp fritidsbanken eller motsvarande. 
Uppstart av utredning under hösten 2019. 
Beräknad start av verksamhet under 
hösten 2020. 

Precis påbörjat. 1a 

 Framtagande av film med information 
gällande ny indelning i fyrfackskärl samt 
information om sortering (2019). 

Spridning av filmen sker 
under hösten 2019. 

2b 

 Står för kostnaden för Natur & Miljöboken 
som distribueras till alla elever i årskurs 
4–6. 

Bidrar till en ökad 
förståelse för 
avfallshantering, miljö och 
klimatfrågor i stort. 

Alla mål i 
avfallsplanen 
utom 3b 

    

Skurup Kampanj för att öka insamlingen av 
matavfall ”Gör det inte svårare än vad det 
är”. (2019) 

Kampanjen har synts på 
kommunens hemsida, 
utskick till det kommunala 
bostadsbolagets 
hyresgäster samt via 
kommunens sociala 
medier. 

2a 
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 ÅTGÄRDER (TIDPUNKT) RESULTAT KOPPLING 
TILL MÅL 

 Deltar årligen i Håll Sverige Rent-kampanj. 
År 2016, 2017 och 2019 genomfördes även 
aktiviteter för allmänheten varav en längs 
med kusten. 

Har klättrat i Håll Sverige 
Rents ranking samt 
kunskapen om 
nedskräpningen har ökat 
och att fler och fler själva 
tar ansvar och plockar 
skräp. 

2c 

 Arrangerade en Retoy-aktivitet. (2017) Information spreds i 
lokala medier samt 
kommunens sociala 
medier. 

1a 

 Genomförde en klädbytardag för 
allmänheten. (2019) 

Kunskapen kring kläders 
påverkan på klimatet har 
ökat samt att 
frivillighetsorganisationer 
själva kan tänka sig att 
arrangera egna 
klädbytardagar. 

1a 

 Skapar årligen kommunens 
informationsruta till Natur- och 
miljöboken som delas ut till alla elever i 
årskurs 4–6. 

Ökar kunskapen om 
avfallshantering, klimat 
och miljö hos elever.  

Alla mål 
förutom 3b 

 Miljöstrategiska enheten driver 
tillsammans med Måltidsservice och Skol- 
och utbildningsförvaltningen satsningen 
”En knuff i maträtt riktning” för att minska 
matsvinnet internt. 

Matsvinnet har minskat 
med 15 % sedan 2017. 

1a 

 Öka antalet förskolor som är Grön-flagg. År 2019 är alla kommunala 
förskolor i kommunen 
Grön-flagg. 

1a, 2b, 2c, 3a 
3c 
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 ÅTGÄRDER (TIDPUNKT) RESULTAT KOPPLING 
TILL MÅL 

Svedala Kampanj för ökad matavfallsutsortering 
”Gör det inte svårare än vad det är”. (2018) 

Kampanjen har synts på 
kommunens sociala 
medier, Avfall Sveriges 
branschtidning och 
sopbilarna. 

2a 

 Extra marknadsföring av Farligt Avfall-
bilen. (2019) 

Ökat antal besökare. 3a 

 Infört fastighetsnära insamling av 
tidningar och förpackningar (fyrfack). 
(2017) 

Ökad insamling av 
tidningar och 
förpackningar, minskad 
mängd tidningar och 
förpackningar i 
restavfallet. 

2b 

 Minska mängden matsvinn på förskola i 
Svedala genom metoden Översta steget. 

Mycket goda resultat med 
bl.a. 33% minskning av 
matsvinnet. 

1a 

 Ny upphandling av insamling av 
hushållsavfall med krav på att samtliga 
bilar drivs på biogas. (2016) 

100% fossilbränslefria 
avfallstransporter. 

3b 

    

Tomelilla Vid ny renhållningsentreprenadstart den 1 
april 2017 ställdes krav på 100% fossilfri 
fordonsflotta. 

Nu kör samtliga fordon i 
avfallsorganisationen på 
biogas med undantag för 
2 reservbilar. 

3b, 3c 

 2017 startade Ökrab kampanjen 
”Sladdjakten” för att samla in uttjänt 
småelektronik och batterier i hemma. 
Mellanstadieklasserna i området erbjöds 
att delta mot att ha chansen att vinna 
pengar till klasskassan. 

Ca 3 ton elavfall har 
samlats in på 2 år. 

3a 

 Erbjudit samtliga flerbostadsfastigheter 
FNI. 

Ca 75% av alla 
flerbostadsfastigheter har 
FNI. 

2b 
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 ÅTGÄRDER (TIDPUNKT) RESULTAT KOPPLING 
TILL MÅL 

 Inventering sortering hos 
ägarkommunerna. 

Ökad sortering hos 
ägarkommunerna. 

1a 

 Infört sortering av matavfall vid samtliga 
hushåll i kommunen. 

Insamlingsgraden ligger 
idag över 70%. 

2a 

 Kampanj ”varje skrutt räknas” för att 
uppmuntra till bättre sortering. 

Restavfall minskat med 26 
kg/pers sedan 2016. 

1a 

    

Trelleborg Obligatorisk matavfallsinsamling 
områdesvis. (2009–2017) 

61 % utsorterat 2018. 2a 

 Kampanj för ökad matavfallsutsortering 
”Gör det inte svårare än vad det är” (2018) 

Kampanjen har bl.a. 
använts av det 
kommunala 
bostadsbolaget, samt syns 
på samtliga avfallsbilar. 

2a 

 Måltidsservice arbetar med matsvinn, bl.a. 
tävlar eleverna för minskat matsvinn. 

Pågående. Resultat ej 
utvärderat. 

2a 

 Fyrfacksinsamling hos en- och 
tvåfamiljshushållen har införts 2014–2017. 

99 % anslutning 2018. 2b 

 Sommar-ÅVS i samarbete med FTI. Test 2019. Ej utvärderad. 2b 

 Samarbete med TrelleborgsHem, byte av 
insamlingssystem, från kärl till 
underjordsbehållare med utsortering i 
åtta fraktioner. 

Projekt vår/höst 2019. Ej 
utvärderat. 

2b 

 Genomförd nudgingaktivitet i syfte att 
minska nedskräpning av fimpar på 
busshållplatser. 

Fimparna minskade med 
56 %. 

2c 

 Håll Sverige Rents årliga kampanj Vi håller 
rent. 

Antalet anmälda deltagare 
är konstant. 

2c 

 Övergång till fossilfri insamling av 
hushållsavfall. 

98 % fossilfritt 2018. 3b 
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 ÅTGÄRDER (TIDPUNKT) RESULTAT KOPPLING 
TILL MÅL 

Vellinge Införande av textilinsamling på samtliga 
återvinningsstationer. 

Ökade mängder 
insamlade textilier. Mellan 
160 000 och 170 000 
kilo/år. 

1b 

 Klädbytardagar Klädbytardagar på 
Falsterbo Strandbad i 
april, ca 300 plagg bytte 
ägare. 

1a, 1b, 

 Håll Sverige rent-kampanj. Stadigt ökat antal 
deltagare i 
skräpplockardagarna varje 
vår. 

2c 

 Ploggevent på Håll Sverige Rent-dagen. 
(2018 och 2019) 

Medvetenheten om 
nedskräpning ökar ca 500 
ploggpåsar utdelade. 

2c 

 Fimpkampen, på torg, busshållplatser, 
stranden. (2017, 2018 och 2019) 

Medvetenheten om 
nedskräpning har ökat, 
utdelning av fimpburkar, 
minskat antal fimpar vid 
skräpmätningar. 

2c 

 Minska Matsvinn i skolorna och köpt vågar 
till kökspersonal så de kan väga sitt 
matavfall. 

Minskade mängder 
onödigt matsvinn i 
skolorna.  

1a 

 Fler papperskorgar och askkoppar i 
offentlig miljö. 

 2c 

 Sortering i offentlig miljö. Fler stationer med 
utsortering av 
återvinningsbara 
fraktioner i offentlig miljö. 

2b 

 Inga engångsplastartiklar i kommunal 
verksamhet. 

Minskade avfallsmängder. 1a 
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 ÅTGÄRDER (TIDPUNKT) RESULTAT KOPPLING 
TILL MÅL 

Ystad Öka återanvändningen inom de 
kommunala förvaltningarna genom att 
införa ett återbrukssystem för möbler och 
kontorsinventarier. (2016) 

I augusti 2019 har Ystads 
kommun sparat 33 ton 
koldioxidutsläpp och 1 254 
427kr jämfört med om 
möblerna köpts nya. 

1a 

 Delta i projektet att testa och utveckla 
Marla Miljödialog och Avfall Sveriges 
metod för att förebygga avfall. (2016) 

Ystadbostäder deltar i 
projektet 2016, Avfall 
Sveriges rapport 
publiceras 2017 och 
metoden har sedan 
använts i projekt i flera 
kommuner, inklusive 
Ystad. 

1a 

 Genomföra leksaksbytesaktiviteter. (2016–
2019) 

I augusti 2019 har Ystads 
kommun genomfört totalt 
6 leksaksbytesaktiviteter 
och planerar ytterligare 3. 
Totalt har 134 barn bytt 
480 leksaker, vilket 
innebär en besparing på 
drygt 1,4 ton koldioxid. 

1a 

 Arbeta med Avfall Sveriges miljönärvänlig-
märkning. (2016-2020) 

I augusti 2019 har Ystad 15 
märkta verksamheter. 

1a 

 Minska matsvinnet i de kommunala köken 
genom arbete med Marla Miljödialog och 
Avfall Sveriges metod för att förebygga 
avfall. (2019–2020) 

Projektet påbörjas i två 
utvalda kök i februari 
2019, handlingsplaner 
presenteras i september 
2019 och utvärdering sker 
hösten 2020. 

1a 

 Genomföra klädbytesaktiviteter. (2016–
2020) 

I augusti 2019 har Ystads 
kommun genomfört totalt 
4 klädbytesaktiviteter och 
planerar ytterligare 1. 
Totalt har 433 personer 
bytt 1 692 plagg. 

1a ,1b 
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 ÅTGÄRDER (TIDPUNKT) RESULTAT KOPPLING 
TILL MÅL 

 Arbete med Grön Flagg på alla kommunala 
skolor och förskolor. 

2018 vara alla kommunala 
skolor och förskolor igång 
med Grön Flagg-arbetet. 

1a, 2b, 2c 

 Utveckla matavfallsinsamlingen för att 
omfatta hela kommunen. (2016–2018) 

Hösten 2018 infördes 
matavfallsinsamling på 
den sista körturen. Det 
finns fortfarande områden 
där det är ont om plats 
där det inte finns 
möjlighet till 
matavfallsinsamling. 

2a 

 Ge alla Ystadbostäders hyresgäster 
möjlighet till matavfallssortering. (2017–
2018) 

Vid utgången av 2018 finns 
det möjlighet till 
matavfallssortering vid 
drygt 90 % av 
Ystadbostäders 
fastigheter. 

2a 

 Delta i Håll Sverige Rents kampanj “Vi 
håller Rent”. (2016–2020) 

Ystads kommun deltar i Vi 
Håller Rent varje år och är 
en av de kommuner i 
landet med störst andel 
av kommunens invånare 
engagerade. 

2c 

 Utredning av och byte till fossilfria 
drivmedel för avfallsenhetens fordon. 
(2016–2017) 

Utredningen genomfördes 
2016 och sedan maj 2017 
kör alla avfallsenhetens 
fordon på HVO. 

3b, 3c 
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3 Sammanfattning 
Flera av kommunernas gemensamma åtgärder, som presenteras ovan i kapitel 2.1, har 
haft fokus på att öka kunskap och medvetenhet hos invånare och anställda i 
kommunerna. Åtgärderna var exempelvis att genomföra kampanjer, utbildningsdagar 
och samverkansforum inom områden som matsvinn, nedskräpning, utsortering av 
förpackningar samt minskade avfallsmängder. Alla åtgärder var kopplade till ett eller 
flera av de gemensamma målen, se kapitel 1.  

Andra gemensamma åtgärder för kommunerna var olika mätningar, exempelvis 
plockanalyser och förtroendeundersökningar, samt utredningar och analyser som i 
många fall resulterat i rapporter. 

De kommunspecifika åtgärderna, som presenteras i kapitel 2.2, berörde flera olika 
områden. Många åtgärder handlade om att öka kunskap och medvetenhet genom 
kampanjer och utbildning. Det har även genomförts många åtgärder för att minska 
matsvinn, minska nedskräpning, förbättra möjligheten att sortera och slänga avfall, 
utöka möjligheterna till återbruk och möjliggöra fossilfria transporter av avfall. Alla 
åtgärder var kopplade till ett eller flera av de gemensamma målen. De 
kommunspecifika åtgärderna har i stor utsträckning bedömts bidra till uppställda mål. 
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Icke-teknisk sammanfattning 
Tio kommuner har tagit fram en gemensam kretsloppsplan, ”Från avfall till resurs – 
Gemensam kretsloppsplan 2021-2030 för Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, 
Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad”. Kretsloppsplanen utgör 
kommunernas avfallsplan enligt 15 kap. 41 § miljöbalken (1998:808). 
Kretsloppsplanen beskriver bland annat nuvarande avfallshantering, mål för 
resursanvändning och avfallshantering, indikatorer för hur olika målområden 
utvecklas över tid och hur uppföljning ska ske. 

Kretsloppsplanen inspireras bland annat av Agenda 2030 och de globala målen. De 
nationella miljökvalitetsmål som berörs i störst utsträckning är God bebyggd miljö, 
Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan som alla bedöms påverkas i positiv 
riktning till följd av planens genomförande.  

Kretsloppsplanens genomförande bedöms inte leda till att relevanta 
miljökvalitetsnormer överskrids.  

Positiv miljöpåverkan bedöms uppstå främst till följd av ökad återvinning och 
återbruk samt förebyggande av avfall. 

Negativ miljöpåverkan bedöms som liten vid genomförande av kretsloppsplanens 
åtgärder. Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst som en följd av 
ökade transporter av avfall även om vinsten av återvinningen är större än de 
negativa konsekvenserna av ökade transporter. 

Sammanfattningsvis bedöms att genomförandet av kretsloppsplanen ligger i linje 
med hållbar utveckling och ansluter till de nationella miljömålen samt till de 
Globala målen.  

Hur stor positiv påverkan genomförande av planen medför beror på vilka åtgärder 
som genomförs och i vilken utsträckning indikatorerna uppnås. Det ligger ett stort 
ansvar på varje kommun att arbeta vidare och planera in åtgärder i linje med 
kretsloppsplanens mål och indikatorer. Alla kommunala verksamheter och bolag 
ska arbeta för att nå målen i planen. Många av de indikatorer som anges i 
kretsloppsplanen avser områden som någon annan än avfallsorganisationerna 
ansvarar för. Det ställer stora krav på att planens inriktning är väl förankrad i 
kommunernas olika förvaltningar och bolag, samt stor tydlighet angående vilka 
delar av kommunernas verksamheter som ska planera och genomföra åtgärder 
inom olika områden. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Tio kommuner i Sysavregionen har tagit fram en gemensam kretsloppsplan, ”Från avfall 
till resurs – Gemensam kretsloppsplan 2021-2030 för Kävlinge, Lomma, Simrishamn, 
Sjöbo, Skurup,  Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad”. Kretsloppsplanen 
utgör kommunernas avfallsplan enligt 15 kap. 41 § miljöbalken (1998:808).   

1.2 Behov av och syfte med 
miljökonsekvensbeskrivning 

Behovet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utvärderas vid framtagandet av en 
kretsloppsplan enligt miljöbalken och miljöbedömningsförordningen. Syftet med MKB 
är att integrera miljöaspekter i framtagandet och antagandet av planen. Bedömningen 
om kretsloppsplanen innebär betydande miljöpåverkan genomförs utifrån 6 kap. 
miljöbalken och miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966). 

Den gemensamma kretsloppsplanen kommer att ange förutsättningar för att bedriva 
verksamheter och genomföra åtgärder med hänsyn till hur de kan påverka miljön. 
Kretsloppsplanen påverkar avfallsanläggningar i kommunerna och har ambitioner att 
förändra beteenden i stor omfattning. I huvudsak är denna miljöpåverkan positiv. 

Med ovanstående resonemang som grund görs bedömningen att kretsloppsplanen 
kommer att ha stor betydelse för hållbar utveckling inom såväl resursanvändning som 
avfallshantering i kommunerna. Genomförandet av den kretsloppsplan som är under 
framtagande för kommunerna bedöms innebära betydande positiv miljöpåverkan.  

1.3 Beslut om betydande miljöpåverkan 
Styrgruppen för projektet, med representanter från Sysav och kommunerna, har 
beslutat att betydande miljöpåverkan föreligger och att MKB ska tas fram. 

1.4 Avgränsningssamråd 
Enligt 6 kap 10 § miljöbalken ska ett avgränsningssamråd hållas med de kommuner, 
länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan 
antas bli berörda av planen.  

Den 19 juni 2019 skickades ett underlag för ett avgränsningssamråd till Länsstyrelsen 
Skåne. Den 28 juni 2019 meddelade Länsstyrelsen Skåne att den för närvarande inte 
hade några synpunkter på föreslagen omfattning av MKB.  
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2 Kretsloppsplan för 10 kommuner i 
Sysavregionen 

I den gemensamma kretsloppsplanen beskrivs hur arbetet för att planens mål och de 
tillhörande indikatorerna ska kunna nås. Ett flertal aktiviteter kommer att behöva 
genomföras av kommunerna och Sysav. Handlingsplaner kommer att tas fram med 
målen i kretsloppsplanen som grund. Planen utgår från en tillit till respektive 
verksamhets kompetens och att arbetet blir bäst när verksamheten själv detaljstyr 
den. För att nå målen måste kommunen använda olika styrmedel, verktyg och nya 
rutiner. 

2.1 Kretsloppsplanens syfte 
Syftet med den gemensamma kretsloppsplanen är att skapa en hållbar 
resursanvändning där avfall förebyggs, material och produkter stannar i kretsloppet 
och avfall ses som en resurs. Syftet med planen är även att skapa ett brett engagemang 
för avfallsfrågor och att inspirera till handlingar som bidrar till att nå 
kretsloppsplanens mål. Att kretsloppsplanen är gemensam för tio kommuner är en 
styrka som bidrar till att nå en hållbar utveckling. 

2.2 Kretsloppsplanens innehåll 
Den gemensamma kretsloppsplanen baseras i huvudsak på Naturvårdsverkets 
föreskrifter (NFS 2017:2) om vad en kommunal avfallsplan ska innehålla.  

I kretsloppsplanen och dess bilagor redovisas bland annat mål och indikatorer för 
avfallshanteringen, beskrivning av nuläge avseende mängder och behandling av 
avfallet, nedlagda deponier och uppföljning av föregående regionala kretsloppsplan 
och kommunala avfallsplaner.  

Kretsloppsplans mål är följande: 

• Inflödet av material och produkter till kretsloppet har minskat år 2030 

• Resursanvändningen i kretsloppet har effektiviserats år 2030 

• Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 
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Indikatorer, totalt 24 stycken, har tagits fram och kommer att användas vid utvärdering 
av om målen uppnås, samt för att kunna göra en bedömning av om arbetet enligt 
planen bidrar till de positiva miljöeffekter som den syftar till.  

Indikatorerna rör följande fokusområden (och några indikatorer berör mer än ett 
område): 

• Källsortering 

• Hållbar konsumtion  

• Offentlig upphandling 

• Tillsyn 

• Fysisk planering 

• Nedskräpning 

• Matavfall och matsvinn 

• Bygg 

• Återbruk 

• Alla kan göra något 

• Grovavfall 
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De tre målen, specificerade genom indikatorerna, syftar till att minska avfallsmängden, 
öka återanvändningen, minska miljöbelastningen, öka återvinningen och samtidigt ha 
människan i fokus. Åtgärderna syftar till positiv miljöpåverkan, men kan även medföra 
vissa negativa effekter.  

Miljöeffekter och konsekvenser beskrivs i kapitel 4. 

För utförligare information om kretsloppsplanens innehåll hänvisas till 
plandokumentet ”Från avfall till resurs – gemensam kretsloppsplan 2021-2030”. 

2.3 Kretsloppsplanens förhållande till  
andra planer och program 

Den gemensamma kretsloppsplanen förhåller sig till andra planer, program och 
strategier genom att både påverkas av och påverka dessa planer och program. Exempel 
på sådana planer är: 

• Kommunernas översiktsplaner  

• Kommunernas miljöplaner 

• Kommunernas energi- och klimatstrategier  

• Kommunernas VA-planer  

• Klimatanpassningsatlas för Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, 2011:23 
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3 Metod för miljöbedömning av 
kretsloppsplanen 

3.1 Bedömningsgrunder och avgränsningar 
Syftet med kommunala och regionala avfallsplaner är att främja hållbar utveckling. 
Föreliggande gemensamma kretsloppsplan bidrar i huvudsak till positiv miljöpåverkan, 
detta främst genom att främja hushållningen med naturresurser genom ökade 
möjligheter till materialåtervinning, återanvändning och förebyggande av avfall samt 
avfallsminimering. 

Eftersom planen gäller under tio år och för tio kommuner kommer handlingsplaner att tas 
fram årligen för att varje åtgärd ska vara aktuell och flexibel. Varje kommunal verksamhet och 
kommunalt bolag kommer att besluta om vilka åtgärder som ska vidtas i respektive kommun. 
Det är därför svårt att avgöra vilken miljöpåverkan som kommer att bli resultatet av 
genomförandet av den gemensamma kretsloppsplanen. I denna MKB antas dock att arbetet 
för att uppnå mål får förväntat resultat.   

3.1.1 Miljöaspekter och huvudområden 

Redovisningen i MKB fokuseras på de mest väsentliga miljöaspekterna och 
miljöeffekterna av dessa, se nedan. Dessa miljöaspekter är de aktiviteter eller tjänster 
inom avfallshanteringen som rör kretsloppsplanen och som väsentligen kan påverka 
miljön. I MKB:n har även hänsyn tagits till kumulativa effekter där det bedömts 
relevant. Tyngdpunkten i MKB:n ligger på de avfallsfrågor där Sysav och de 10 
kommunerna har rådighet över hanteringen och behandlingen av avfallet.  

I miljöbalkens 6 kap. 2 § anges de miljöaspekter som ska beaktas vid framtagande av 
MKB. Av dessa bedöms följande miljöaspekter, och därmed miljöeffekterna, vara 
väsentliga eller eventuellt kunna vara väsentliga för genomförande av 
kretsloppsplanen:   

• Människors hälsa; här behandlas främst åtgärder för att säkra hanteringen av 
farligt avfall, minskad nedskräpning samt insamlingens påverkan genom buller 

• Materiella tillgångar och resurshushållning; här behandlas främst åtgärder för 
att minska mängden avfall samt öka återanvändning och återvinning, 
exempelvis genom förebyggande av avfall, kommunernas arbete för att 
förändra rutiner vid upphandlingar och inköp, återbruk och bättre sortering 
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• Bebyggelse och kulturmiljö; här behandlas främst om- och tillbyggnationer på 
grund av ändrade insamlingssystem eller liknande, på en mycket övergripande 
nivå 

• Luft- och klimatfaktorer; här behandlas främst utsläpp från transporter samt 
möjligheter att använda biogas för att ersätta fossila bränslen 

• Mark och vatten; här behandlas främst nedlagda deponier 

Enligt 6 kap. 7 § miljöbalken är det planens genomförande som ska miljöbedömas, 
alltså det som kommer genomföras för att nå kretsloppsplanens mål och indikatorer.  

Påverkan beskrivs övergripande utifrån vad som har bedömts rimligt med hänsyn till 
planens innehåll och detaljeringsgrad och den kunskap som finns tillgänglig. Det görs 
ingen djupgående beräkning av konsekvenser, som det exempelvis görs i en 
livscykelanalys (LCA). 

Miljöpåverkan från de anläggningar i drift som finns inom kommunerna beskrivs inte i 
detalj utan detta hanteras inom ramen för tillståndsprövning/anmälningsärende och 
tillsyn för dessa anläggningar.  

3.1.2 Geografisk och tidsmässig avgränsning 

MKB fokuserar på påverkan i kommunerna. Avfallshanteringen är dock inte enbart 
lokal. Transporter till anläggningar utanför kommunerna förekommer i relativt stor 
utsträckning. Transporternas miljöpåverkan bedöms generellt. 

Miljöpåverkan som kan antas uppstå till följd av behandling av avfall vid 
behandlingsanläggningar i andra kommuner eller länder hanteras i tillståndsansökan 
till dessa anläggningar och berörs inte här. 

Bedömningen görs i huvudsak av genomförandet av planen fram till det år som ges av 
tidsperspektivet för de mål som formulerats i kretsloppsplanen. 

3.1.3 Klimatanpassning 

Även om arbetet med att minska klimatförändringarna fortsätter bör anpassning i 
samhället göras för att kunna hantera de klimatförändringar som redan har skapats 
och som kan komma att ske. I arbetet med framtagande av den gemensamma 
kretsloppsplanen för kommunerna samt därtill tillhörande MKB har följande 
klimateffekter identifierats som kan komma att innebära problem för 
avfallshanteringen: 

• Problem med förändrad infrastruktur på grund av stigande havsnivåer och 
erosion.  
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• Problem med vägar (bärighet) på grund av förändrade vattenförhållanden 
(exempelvis översvämningar, skred med mera). 

• Problem med nedlagda deponier på grund av förändrade vattenförhållanden 
(framförallt markvattenförhållanden) som kan medföra exempelvis sättningar 
eller förorening av grundvatten. 

• Problem med lukt, mögel och skadedjur på grund av högre temperaturer och 
även värmeböljor. 

• Problem med invasiva arter. Vissa invasiva arter gynnas av högre temperaturer 
och fuktigare klimat. 

I arbetet med genomförande av kretsloppsplanen behöver hänsyn tas till ovanstående 
klimateffekter. 

3.1.4 Svårigheter i samband med MKB 

Den gemensamma kretsloppsplanen är ett strategiskt dokument, i jämförelse med 
exempelvis en detaljplan som är en fysisk plan. Utfallet av genomförande av planen är 
därför svårare att kvantifiera och bedöma i jämförelse med exempelvis fysiska åtgärder 
i en detaljplan.  

I ett längre perspektiv krävs genomgripande förändringar av samhällets produktions- 
och konsumtionsmönster, vilket troligtvis inte kan ske under de år som 
kretsloppsplanen gäller. Kretsloppsplanen är ett viktigt steg på vägen för att på längre 
sikt kunna uppfylla globala och nationella miljömål, och andra mål som har en 
koppling till avfallsminimering och avfallshantering. 

3.2 Alternativ 
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska uppgifter om miljöförhållandena och miljöns 
sannolika utveckling om planen eller programmet inte genomförs anges i MKB:n.  

3.2.1 Nollalternativet, om kretsloppsplanen inte genomförs 

Nollalternativet avser en situation som kan uppstå om föreslagen plan inte beslutas 
och inte genomförs. Om inte förslaget till ny kretsloppsplan antas skulle kommunernas 
föregående planer kvarstå och fortsätta gälla.  

De mål som anges i tidigare planer har målår 2020 i de flesta fall och behöver 
uppdateras. Det kan konstateras att med nollalternativet skulle ett viktigt verktyg 
saknas för att fortsätta arbeta för minskade avfallsmängder och ökad återvinning av 
avfall, och flera av de positiva effekter som beskrivs skulle riskera att utebli eller 
försenas. Enligt avfallsförordningen ska kommunala avfallsplaner ses över minst vart 
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fjärde år och vid behov revideras. Nollalternativet innebär därmed att föregående 
kretsloppsplan inte skulle uppfylla nu gällande lagstiftning och är således ej ett 
relevant alternativ. 

3.2.2 Alternativt upplägg till föreslagen kretsloppsplan 

Alternativ till upplägg för föreslagen kretsloppsplan är: 

• Nivåer på indikatorvärde för indikatorerna för att i respektive kommun kunna 
välja ambitionsnivå 

• Specifika indikatorvärde för flera av de indikatorer som används för att mäta 
genomförandet av planen  

• Specifika åtgärder 

Dessa alternativ har förkastats av styrgruppen för projektet, med representanter från 
Sysav och kommunerna, eftersom kommunerna har väldigt olika förutsättningar för att 
arbeta med åtgärder som kan kopplas till uppfyllande av indikatorerna som ingår i 
planen. 

3.3 Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel i miljöbalken som används för 
att förebygga eller åtgärda miljöproblem. Det finns miljökvalitetsnormer för: 

• Fisk- och musselvatten (normer för gräns- och riktvärden) 

• Vatten (normer för statusklassificering) 

• Omgivningsbuller (målsättningsnormer gällande kartläggning och rapportering 
av bullerkällor) 

• Utomhusluft (normer för halter)  

Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål beaktas i planen genom att planen som 
helhet syftar till att främja hållbar utveckling och att de åtgärder som respektive 
kommun väljer att göra, ska genomföras med syfte att främja en god miljö och 
människors hälsa. 

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten bestäms i förordning SFS 2001:554. 
Genomförandet av kretsloppsplanen bedöms inte bidra till att miljökvalitetsnormen för 
fisk och musselvatten överskrids. 

Miljökvalitetsnormer för vatten (SFS 2004:660) bedöms ej överskridas till följd av 
planens genomförande.  
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Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller (SFS 2004:675) omfattar kartläggning och 
åtgärdsprogram för större kommuner och vägar för kommuner med över 
100 000 invånare. Ingen av kommunerna som omfattas av kretsloppsplanen omfattas 
därmed av miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller. Genomförandet av 
kretsloppsplanen bedöms därmed inte bidra till att miljökvalitetsnormen för 
omgivningsbuller överskrids.  

Kraven på luftkvalitet i utomhusluft bestäms i ”Luftkvalitetsförordningen” SFS 
2010:477.  Genomförandet av kretsloppsplanen bedöms inte bidra till att 
miljökvalitetsnormen för luft överskrids. 

3.4 Globala mål för hållbar utveckling 
I september år 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål för hållbar utveckling, 
den så kallade Agenda 20301. Dessa globala mål ska genomföras i FN:s samtliga 
medlemsländer, däribland Sverige. Vid framtagande av nya nationella mål kommer 
hänsyn tas till de globala målen, men det bedöms inte innebära behov av någon 
drastisk förändring av inriktningen på de nationella mål som finns i Sverige och som 
berör avfallshanteringen. I kapitel 3.5 - 3.8 anges därför de mål på både nationell- och 
EU-nivå som berör avfallshanteringen och som bedöms vara relevanta för 
kommunernas gemensamma kretsloppsplan. 

3.5 Miljömål inom EU 
Styrmedel och åtgärder på avfallsområdet utvecklas idag i många fall gemensamt inom 
EU. Målsättningar och strategier på övergripande europeisk nivå är av stor betydelse 
eftersom det finns direkta kopplingar till den svenska miljöpolitiken. I maj år 2018 
beslutades om en revidering av EU:s avfallslagstiftning. Ändringarna ska främja en mer 
cirkulär ekonomi genom minskade avfallsmängder, ökad återanvändning, ökad 
återvinning samt förbättrad avfallshantering. Bindande avfallsmål som ska uppnås till 
år 2025, 2030 och 2035 ingår också i beslutet.  

3.6 Miljökvalitetsmål  
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Miljöpåverkan från 
avfallshanteringen berör främst miljökvalitetsmålen: 

• God bebyggd miljö 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Giftfri miljö 

                                                        
1 www.globalamalen.se 
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Uppfyllelse av miljökvalitetsmålen som en följd av kommunernas kretsloppsplan finns 
redovisat i kapitel 3.9. 

3.7 Nationella etappmål 
Etappmålen inom avfallsområdet är: 

• Etappmålet om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan innebär att insatser 
ska vidtas senast år 2020 så att resurshushållningen i livsmedelskedjan ökar. 
Detta ska ske genom att minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, 
butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring 
tas tillvara. Dessutom ska minst 40 procent behandlas, så att även energi tas 
tillvara. 

• Etappmålet om byggnads- och rivningsavfall innebär att insatser ska vidtas 
senast år 2020 så att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning 
och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är 
minst 70 viktprocent. 

Ett av de tidigare delmålen till miljökvalitetsmålen berörde återföring av näringsämnen 
från avlopp och bedöms fortfarande vara aktuellt i avvaktan på att ett eventuellt nytt 
mål som berör denna fråga beslutas. Naturvårdsverket har tidigare, i redovisning av 
regeringsuppdrag om hållbar återföring av fosfor, föreslagit nya mål. Senast beslutade 
delmål lyder: 

• År 2015 tas minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp tillvara och återförs 
till produktiv mark, varav minst hälften återförs till åkermark. 

Under år 2018 tillsatte regeringen en utredning av hur fosfor ska tas tillvara. 
Utredningen redovisades 17 januari år 2020. Inget beslut har tagits i frågan. 

Etappmålet till begränsad klimatpåverkan lyder:  

• Utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990 
och gäller för de verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel 
med utsläppsrätter.  

• Utsläppen för Sverige (för de verksamheter som inte omfattas av EU:s system 
för handel med utsläppsrätter) bör år 2030 vara minst 63 procent lägre än 
utsläppen år 1990. 

• Utsläppen för Sverige från inrikes transporter (utom inrikes luftfart som ingår i 
EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS) ska minska med minst 70 procent senast 
år 2030 jämfört med år 2010. 
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Det här innebär bland annat att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska vara cirka 20 
miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre för den icke handlande sektorn i förhållande 
till 1990 års nivå.  

3.8 Nationell avfallsplan 
I december år 2018 antogs en ny version av den nationella avfallsplanen. Det 
konstateras att Sverige behöver öka takten i omställningen mot cirkulär ekonomi. Den 
nya nationella avfallsplanen innehåller inga nya mål men anger områden som är 
fortsatt aktuella att arbeta med; bygg- och rivningsavfall, matavfall, elektronikavfall, 
textilier, plast samt nedskräpning. 

3.9 Uppfyllelse av miljökvalitetsmål 
De föreslagna etappmålen till miljökvalitetsmålen, och målen i den nationella 
avfallsplanen, har varit vägledande i processen att formulera mål och identifiera 
relevanta indikatorer i den gemensamma kretsloppsplanen. Nedan sammanfattas 
kretsloppsplanens påverkan på de mest relevanta miljökvalitetsmålen. Målen i 
kretsloppsplanen kan bidra till flera av miljökvalitetsmålen. I sammanfattningen nedan 
anges de målnivåer i kretsloppsplanen som särskilt bidrar till uppfyllelse av de olika 
miljökvalitetsmålen. Sammantaget bedöms de nationella målen påverkas i positiv 
riktning av kretsloppsplanens mål om de uppfylls.   

3.9.1 Begränsad klimatpåverkan 

Miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” beaktas särskilt genom mål och 
indikatorer för att minska avfallsmängderna och öka återbruk/ återanvändning/ 
återvinning och därmed främja en resurssnål livsstil. 

3.9.2 Giftfri miljö  

Miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”, beaktas särskilt i kretsloppsplanen genom mål och 
indikatorer som syftar till att minska mängden farligt avfall i restavfallet och genom 
minskad nedskräpning.  

3.9.3 God bebyggd miljö 

Miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” beaktas särskilt i kretsloppsplanen genom mål 
och indikatorer för att minska nedskräpning och planera för en god avfallshantering 
samt minska avfallsmängderna och öka återvinningen.  



Bilaga 6 | Miljökonsekvensbeskrivning  
 

 
 
 

12 
 

4 Betydande miljöpåverkan 
Här bedöms hur genomförandet av den gemensamma kretsloppsplanen påverkar 
miljön (miljöeffekterna) och de nationella miljömålen utifrån de föreslagna väsentliga 
miljöaspekterna för avfallshanteringen. Varje enskild indikator kommenteras inte. 
Bedömningen görs utifrån hur mål och indikatorer inom respektive område 
sammantaget påverkar miljön och de nationella målen. 

4.1 Människors hälsa 
Här behandlas främst arbete för att säkra hanteringen av farligt avfall, minskad 
nedskräpning samt insamlingens påverkan genom buller. Konsekvenser för människors 
hälsa till följd av negativ påverkan på luftkvalitet anges i kapitel 4.4. Avfallshanteringen 
ger även upphov till utsläpp till mark och vatten, vilket kan ge effekt på människors 
hälsa om det sker exponering av farliga ämnen. Hur kretsloppsplanen påverkar utsläpp 
till mark och vatten behandlas i kapitel 4.5. 

4.1.1 Nuläge och förutsättningar  

Farligt avfall innehåller ämnen som kan vara skadliga för människor och miljön. Om 
farligt avfall inte hanteras på ett säkert sätt finns risk för direkt eller diffus spridning av 
skadliga ämnen och risk för att människor påverkas negativt. Därför är en av 
avfallshanteringens viktigaste uppgifter att skapa förutsättningar för en säker 
hantering av farligt avfall.  

Nedskräpning på offentliga platser upplevs idag vara ett problem i många kommuner 
och har därför lyfts fram i den nationella avfallsplanen och i föreskrifterna om 
kommunal avfallsplanering. En skräpig offentlig miljö kan bidra till upplevelse av 
otrygga1  miljöer. Risken för mindre brott såsom klotter och skadegörelse kan därmed 
också öka. Nedskräpning kan även bidra till diffus spridning av farliga ämnen. 

Buller uppstår från avfallshantering i insamlingsledet på flera sätt, exempelvis från 
både insamlingsfordon och hantering av behållare. Bullret är i dessa fall dock 
kortvarigt. Buller kan generellt sett ge upphov till störning av människors hälsa genom 
stress och störd sömn, vilket i sin tur kan leda till irritation, trötthet, högt blodtryck 
och hjärt- och kärlsjukdomar. Det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” 
innefattar att störningar från trafikbuller ska minska.  

                                                        
1 Stiftelsen Håll Sverige Rent, www.hsr.se 
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4.1.2 Negativ miljöpåverkan 

Negativ påverkan bedöms kunna uppstå på människors hälsa exempelvis genom ökade 
bullernivåer och luftföroreningar orsakade av avfallstransporter vid insamlingsplatser 
och på vägnät. 

Omfattningen av den negativa miljöpåverkan vid genomförande av föreslagen 
kretsloppsplan bedöms som liten. Inga av de tänkbara åtgärderna bedöms påverka 
bullernivåerna i någon betydande omfattning och transporterna kommer inte att öka i 
betydande omfattning (se även kap 4.4.3). 

4.1.3 Positiv miljöpåverkan 

Två av indikatorerna handlar om farligt avfall; kommuninvånarnas upplevelse om hur 
lätt det är att lämna farligt avfall samt mätning av innehåll av farligt avfall i 
restavfallet. Om exempelvis informationsinsatser eller fler insamlingslösningar 
genomförs och dessa medför förändrade beteendemönster kan detta i sin tur medföra 
minskade mängder farligt avfall i restavfallet. 

Positiv påverkan bedöms kunna uppstå på människors hälsa genom exempelvis 
minskad nedskräpning i kommunerna. Minskad nedskräpning bidrar till positiv 
upplevelse vid vistelse i kustnära områden samt på stränder och andra områden, som 
är viktiga ur rekreationssynpunkt för turister och andra besökande. Det bidrar även till 
upplevelse av ökad trygghet.  

Om aviserat aktivt arbete, med långsiktigt strategiskt arbete med bland annat 
kommunikationsinsatser och andra åtgärder, genomförs kan detta medföra minskad 
nedskräpning.  

4.1.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka 
positiv påverkan 

För att minska risken för negativ påverkan på människors hälsa vid genomförande av 
planen bör det bland annat säkerställas att inga gifter som borde ha fasats ut ur 
kretsloppet återförs i produkter som återanvänds/återbrukas.  

4.2 Materiella tillgångar och resurshushållning 
Materiella resurser omfattar hållbar konsumtion, återanvändning och 
materialåtervinning. Här behandlas främst: 

• utveckling av insamling av matavfall, förpackningar, returpapper och grovavfall 

• återbruk och avfallsförebyggande arbete 
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• förbättrad hantering av bygg- och rivningsavfall  

4.2.1 Nuläge och förutsättningar 

Matavfallsinsamling sker i samtliga kommuner från och med våren år 2020. Insamlingen 
sker i papperspåsar och i system med separata kärl eller insatser i kärlen.  

Genom att matavfallet som samlas in går till rötning produceras biogas och biogödsel. 
Biogasen kan användas som fordonsbränsle och ersätter därmed fossilt bränsle, se 
kapitel 4.4 om påverkan på luft. I rötningsprocessen bildas biogödsel som används som 
gödningsmedel. Biogödsel ersätter användning av en ändlig resurs i form av 
fosforgödselmedel.  

Under år 2018 samlades in cirka 81 kg förpackningar och returpapper1 per invånare in 
för återvinning, vilket är högre än genomsnittet nationellt. 

4.2.2 Negativ miljöpåverkan 

Föreliggande kretsloppsplan bedöms inte innebära någon negativ miljöpåverkan på 
materiella tillgångar och resurshushållning. 

4.2.3 Positiv miljöpåverkan 

Positiv påverkan på materiella resurser kan uppstå om mängden avfall totalt sett 
minskar eller om mängden avfall till återanvändning/återbruk samt återvinning ökar.  

Arbetet med att underlätta återanvändning/ återbruk och återvinning kommer, under 
förutsättning att det genomförs, ha en positiv inverkan då återanvändning och 
återvinning förhoppningsvis kommer att öka. 

Om föreslagna mål och indikatorer med anknytning till arbetet med förebyggande, 
återbruk och sortering av avfall inom verksamheterna uppnås kan kommunerna vara 
en förebild och gå före i arbetet för att utveckla en mer cirkulär ekonomi. 

Om återanvändning och återvinning av material ökar, så kan behovet av att ta ut 
jungfruligt material från jordens ändliga resurser minska. Det är alltid mer 
resurseffektivt att använda ett material flera gånger än att förbränna det och tillverka 
nya produkter av jungfruligt material (se även kap 4.4). 

Omfattningen av de positiva miljökonsekvenserna beror på i vilken omfattning 
människors beteenden förändras. Beteendeförändringar tar tid, men på lång sikt 
bedöms de positiva miljökonsekvenserna kunna bli stora.  

                                                        
1 Källa FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Genomsnittet för insamlad mängd förpackningar och 
returpapper nationellt var 2018 ca 64 kg/invånare. 
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4.2.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka 
positiv påverkan 

Erfarenhetsmässigt brukar det föreligga problem för kommunernas tillsynsmyndighet 
över livsmedelsverksamheter att prioritera frågor om sortering. Om de indikatorer som 
anges i kretsloppsplanen ska uppnås behöver dessa frågor prioriteras högre hos 
tillsynsmyndigheterna, och resurser kan behöva tillföras i form av exempelvis 
utbildning och rutiner. 

Arbete att införa källsortering i kommunernas verksamheter och kommunala bolag har 
inletts men inte genomförts fullt ut i alla delar och alla kommuner. Orsaken till de 
svårigheter som kan finnas med införandet behöver identifieras och åtgärdas för att 
källsorteringen ska kunna införas i samtliga kommunala verksamheter och kommunala 
bolag. Till detta arbete behövs resurser för bland annat inventering. 

Resurser och kunskap behöver tillföras arbetet med offentliga upphandlingar för att 
kunna genomföra upphandlingar med krav som leder till återanvändning, återvinning 
och förebyggande av avfall. Arbetet med offentliga upphandlingar är ett viktigt verktyg 
för att nå större resurshushållning. 

Det behöver säkerställas att de återvunna materialen uppfyller de krav som finns för 
materialen. Detta bör bland annat bevakas i arbetet med att öka återbruk och 
återvinning av bygg- och rivningsavfall i kommunala verksamheter. 

4.3 Bebyggelse och kulturmiljö; 
Här behandlas främst om- och tillbyggnationer på grund av ändrade insamlingssystem 
eller liknande, och hur dessa påverkar bebyggelse och kulturmiljö. 

4.3.1 Nuläge och förutsättningar 

I kommunerna finns både större och mindre tätorter samt landsbygd som exempelvis 
Österlen. Speciell hänsyn behöver tas till kulturmiljön vid planering av insamling av 
avfall och vid planering av hur källsortering ska kunna öka i befintliga 
bostadsområden, utan att påverka bebyggelse och kulturmiljö negativt. 

4.3.2 Negativ miljöpåverkan 

Föreliggande kretsloppsplan bedöms inte innebära någon betydande negativ 
miljöpåverkan på bebyggelse och kulturmiljö. Ökad fastighetsnära insamling av olika 
avfallsslag medför dock ökad konflikt mellan olika behov och önskemål för användning 
av yta i och nära bostäder. 
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4.3.3 Positiv miljöpåverkan 

Om planerade förbättringar genomförs, avseende att tidigt i planprocessen planera för 
avfallshantering, kan detta medföra positiv miljöpåverkan eftersom 
efterkonstruktioner ofta blir svårare och dyrare att genomföra. 

Föreliggande kretsloppsplan bedöms i övrigt inte innebära någon ytterligare positiv 
miljöpåverkan på bebyggelse och kulturmiljö. 

4.3.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka 
positiv påverkan 

Inga ytterligare åtgärder föreslås. 

4.4 Luft- och klimatfaktorer 
Luft- och klimatfaktorer omfattar de växthusgaser som bidrar till den globala 
uppvärmningen och övriga luftföroreningar som är farliga för människa och miljö. Här 
behandlas främst återanvändning och återvinning av avfall samt transporternas 
påverkan. 

4.4.1 Nuläge och förutsättningar 

De vanligaste luftföroreningarna består av kväveoxider, marknära ozon samt luftburna 
partiklar av olika storlek. Luftföroreningar kan ställa till problem lokalt, till exempel för 
människors hälsa, när höga halter uppstår nära en föroreningskälla eller inom ett 
tätbefolkat område. I en studie som presenterades år 20181 uppskattades antalet 
dödsfall till följd av luftföroreningar (NO2 och partiklar) till cirka 7 600 i Sverige per år1.  

Utsläpp från vägtrafik utgör, tillsammans med utsläpp från industrin, större delen av de 
totala utsläppen av klimatpåverkande gaser.  

Avfallshanteringen är idag starkt beroende av transporter, främst med tyngre fordon 
för insamling av avfall och transporter till behandlingsanläggningar, men även av 
privatpersoners personbilstransporter för avlämning av avfall vid återvinningsstationer 
och återvinningscentraler. Det är dock bara en mycket liten del av utsläppen av 
klimatpåverkande gaser inom kommunerna som kommer direkt från 
avfallshanteringen.  

Sysav äger ett flertal avfallsanläggningar i kommunerna, bland annat Hedeskoga, 
Trelleborgs och Måsalycke avfallsanläggningar. Utsläppen från dessa anläggningar 

                                                        
1 IVL 2018, ”Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated health impacts”, C 
317 
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hanteras i tillståndsansökningarna för dessa anläggningar och tas inte upp i denna 
MKB. 

Behandlingsanläggningar för avfall finns i kommunerna, i andra delar av Sverige och i 
övriga EU. 

4.4.2 Negativ miljöpåverkan 

Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på luftkvalitet och klimat. Detta bedöms 
kunna uppstå om mängden transporter ökar när avfall delas in i fler fraktioner som ska 
transporteras till olika platser för återvinning.  

Miljöeffekterna av ökade transporter är ökat utsläpp av främst kväveoxider, koldioxid 
och partiklar till luft, vilket påverkar luftkvalitet och klimat negativt. Konsekvenser på 
människans hälsa kan bli exempelvis att fler får nedsättning av lungfunktion och 
cancer1. Konsekvenserna på miljön kan bli förhöjd temperatur och förändrat klimat. 
Miljökonsekvensernas omfattning bedöms dock som små med hänsyn till 
avfallshanteringens ringa andel av transportsektorns utsläpp av föroreningar.  

Från de deponier som finns i kommunerna, aktiva och nedlagda, avgår deponigas i 
olika grad beroende på vad som har deponerats och beroende på om det finns 
gasuppsamlingssystem på plats eller inte. Deponigas innehåller bland annat metangas, 
som är en klimatpåverkande gas. Metangas är en kraftigare klimatpåverkande gas än 
koldioxid och det är viktigt att säkerställa att det inte sker betydande läckage till luft. 

4.4.3 Positiv miljöpåverkan 

Positiv miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på luftkvalitet och klimatfaktorer. Detta 
bedöms uppstå främst på grund av arbetet med områden som syftar till att:  

• Minska mängden avfall som uppkommer 

• Öka materialåtervinningen 

Minskad mängd avfall 

Genom att förebygga att avfall uppstår minskar miljöbelastningen, genom minskade 
utsläpp både vid tillverkning och vid behandling av avfall. Om mängden avfall som 
uppstår i kommunerna skulle minska med exempelvis 50 kg/person och år (totala 
mängden hushållsavfall i kommunerna år 2018 var cirka 620 kg/person), skulle den 
totala minskningen bli drygt 12 850 ton avfall. Denna minskning skulle medföra 

                                                        
1 Lunds Universitet, Medicinska fakulteten 2017, “Fine and ultrafine particle exposure: Health effects and 
biomarkers”, ISBN 978-91-7619-386-0. Det har visats samband mellan exponering för partiklar, särskilt 
mycket små partiklar till sjukdomar i luftvägarna, astma, kronisk bronkit och cancer. 
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minskade utsläpp av koldioxid från avfallshanteringen med uppskattningsvis 28 270 ton 
koldioxidekvivalenter eller motsvarande ungefär 21 800 000 mil bilkörning med en 
medelstor bensindriven personbil1. 

Bedömningen är att arbetet för ökad återanvändning/ återbruk/ förebyggande av 
avfall som planeras kommer att ha stor positiv miljöpåverkan på luft och klimat när det 
får de effekter på människors beteenden som önskas. 

Ökad materialåtervinning 

Resultat från livscykelanalyser2 visar att nyttan ur ett miljöperspektiv är större vid 
materialåtervinning än vid förbränning, trots att mängden transporter bedöms öka. Det 
är således bättre ur miljöhänseende att återvinna material så många gånger som 
möjligt innan det förbränns.  

Miljöeffekterna av att öka mängden produkter och material som kan återanvändas 
respektive återvinnas, är minskade utsläpp till luft i hela produktionskedjan - från 
utvinning till tillverkning och distribution av varor samt vid behandling av avfallet.  

Genom att öka mängden material som samlas in för återanvändning och återvinning 
kan behovet av att framställa produkter från jungfruliga råvaror minska, åtminstone på 
lång sikt. Därmed kan utsläppen minska vid nyproduktion av produkter.  

Som exempel kan nämnas att de förpackningar och tidningar 3, som samlades in i 
kommunerna år 2018 skulle kunna bidra till att CO2-utsläppet (antalet 
koldioxidekvivalenter) minskar med cirka 10 700 ton om allt materialåtervinns, se 
Tabell 1. Detta motsvarar i sin tur cirka 9 200 000 mils bilkörning med en medelstor 
bensindriven personbil.  

Tabell 1  Minskning av klimatpåverkan från förpackningar om de återvinns   
Källa: Avfall Sverige rapport 2019:19 

MATERIAL ANTAL TON 
FÖRPACKNINGAR  

MINSKAT CO2E-
UTSLÄPP (KG)  

MOTSVARAR MIL 
(PERSONBIL, BENSIN) 

Papper 4 330 866 000 866 000 
Plast 2 360 1 416 000 1 180 000 
Metall 560 1 008 000 784 000 
Glas 6 800 2 380 000 2 040 000 
Returpapper 6 800 4 760 000 4 080 000 
Totalt 20 800 10 430 500 8 950 000 

 

                                                        
1 Folkmängd i kommunerna 2018: ca 257 000 personer. 50 kg x 257 000 personer = 12 850 ton. Enligt Avfall 
Sveriges rapport 2019:19 kan minskad mängd mat- och restavfall avfall ge minskade utsläpp av koldioxid 
med ca 2,2 kg koldioxidekvivalenter (motsvarar ca 17 km bilkörning) per kg avfall. 
2 Nordiska ministerrådets rapport 2015:547 
3 Statistik från FTI. 
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4.4.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan och öka 
positiv miljöpåverkan 

För att minska negativ påverkan på luft och klimatfaktorer vid genomförande av planen 
föreslås bland annat att: 

• Utsläpp från transporter kan eventuellt minskas genom fortsatt arbete med 
ruttplanering och fler gemensamma hämtställen 

• Hantering av deponigas vid nedlagda deponier bör säkerställas. För aktiva 
deponier hanteras frågan genom tillsyn 

4.5 Förorening och exploatering av mark och vatten 
Här behandlas främst åtgärder vid nedlagda deponier men även till viss del 
återvinningscentraler och andra avfallsanläggningar. 

4.5.1 Nuläge och förutsättningar 

Nedlagda deponier 

Utsläpp till mark och vatten sker exempelvis i form av lakvatten från aktiva och 
nedlagda deponier. I kommunerna finns 167 stycken identifierade nedlagda deponier. 
Dessa är i vissa fall klassade enligt Metodik för inventering av förorenade områden 
(MIFO) fas 1, vissa är klassade på annat sätt och för övriga återstår arbete med 
klassning. En sammanställning av gamla deponier i kommunerna finns i bilaga 4 till 
den gemensamma kretsloppsplanen. 

Återvinningscentraler och andra avfallsanläggningar 

I kommunerna finns det idag 10 stationära återvinningscentraler som drivs av Sysav. På 
återvinningscentralerna kan hushåll och småföretag lämna bland annat föremål och 
kläder till secondhandförsäljning, farligt avfall, grovavfall, trädgårdsavfall samt 
förpackningar och tidningar.  

Sysav har flera avfallsanläggningar i kommunerna: 

• Hedeskoga avfallsanläggning, Ystad 

• Trelleborgs avfallsanläggning, Trelleborg 

• Måsalycke avfallsanläggning, St Olof 

I kommunerna finns dessutom flera andra anläggningar för återvinning och 
bortskaffande av avfall. Se även kretsloppsplanens bilaga 3 Nulägesbeskrivning.  
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Övriga utsläpp till mark och vatten till följd av avfallshantering 

När avfall förbränns, vilket sker med en stor del av hushållsavfallet, uppstår olika 
sorters aska. En stor del av askan har använts till anläggningsändamål på deponier 
under många år. En annan typ av aska återvinns i Norge.  För att undvika att aska måste 
deponeras är det extra viktigt att det hushållsavfall som skickas till förbränning inte 
innehåller farligt avfall. Det är också viktigt att mängden avfall som förbränns minskar 
genom att ta vara på sådant som kan återanvändas, materialåtervinnas eller behandlas 
biologiskt.  

Utsläpp till mark och vatten kan även ske till följd av olyckor och spill vid hantering av 
farligt avfall.  

4.5.2 Negativ miljöpåverkan 

Risk för utsläpp till mark och vatten föreligger främst genom nedlagda deponier, som 
kan behöva åtgärdas i någon omfattning. Följden av läckage av miljöfarliga ämnen kan 
bli störningar i ekosystemet. För flera av de nedlagda deponierna behöver någon form 
av åtgärd eller ytterligare bedömning genomföras. Det bedöms därför finnas en risk för 
utsläpp till mark, och omfattningen av konsekvenserna beror på typ och omfattning av 
utsläppet.  

Genomförandet av planen bedöms inte öka risken för utsläpp till mark och vatten men 
inte heller minska risken. I föreliggande kretsloppsplan för kommunerna tas inte 
åtgärder vid nedlagda deponier upp.  

4.5.3 Positiv miljöpåverkan 

Genom att motverka en ökning av mängden avfall i samhället, med hjälp av 
informationsarbete avseende förebyggande av avfall och ökad återanvändning, kan 
mängden material som utvinns ur jordskorpan på sikt minska och därmed även 
tillförseln av mängden giftiga ämnen till omgivande natur och miljö. Den positiva 
miljöpåverkan av ökad återanvändning och ökad materialåtervinning kan därför på sikt 
bli stor.  

4.5.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka 
positiv miljöpåverkan 

Vid eventuella åtgärder av nedlagda deponier behöver hänsyn tas till följder av 
klimatförändringar som exempelvis ökad eller minskad vattenhalt i marken samt 
uppkomna mängder lakvatten. 
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4.6 Inbördes förhållande mellan ovanstående 
miljöaspekter 

Miljöaspekterna ovan hänger tätt samman. En åtgärd kan påverka flera aspekter 
samtidigt, både positivt och negativt. Ett exempel på detta är indikatorn ”Mängd 
grovavfall mottaget på kommunala insamlingsplatser” där förbättrad sortering av 
grovavfall bedöms bidra till positiv miljöpåverkan genom bättre materialåtervinning. 
Förbättrad sortering av grovavfall bedöms dock även kunna bidra till negativ 
miljöpåverkan på ”Luft och klimatfaktorer” genom att mängden transporter kan komma 
att öka. Miljövinsten med återvinningen är dock större än de negativa konsekvenserna 
av ökade transporter. 

5 Sammanfattande bedömning 
5.1 Betydande miljöpåverkan 
Syftet med den gemensamma kretsloppsplanen är att främja en hållbar utveckling. 
Planen bidrar i huvudsak till en positiv påverkan på människors hälsa och miljön. 

Genomförandet av kretsloppsplanen bedöms kunna medföra flera positiva 
miljökonsekvenser om arbetet för att uppnå mål och indikatorvärde är framgångsrikt. 
Det ligger ett stort ansvar på varje kommun att arbeta vidare och planera in åtgärder i 
linje med kretsloppsplanens mål och indikatorer. 

De åtgärder/ arbete som på lång sikt bedöms medföra störst betydande positiv 
miljöpåverkan rör arbetet med att:  

• Ta fram möjligheter och inspirera till en resurssnål livsstil som i det långa 
loppet kan bidra till större medvetenhet hos individer och mindre 
avfallsmängder. 

• Förebygga och återbruka avfallet från kommunala verksamheter.  

• Förbättra upphandlingarna med krav som leder till att fler produkter kan 
återbrukas, att material i större utsträckning kan återvinnas och att avfall på 
olika sätt kan förebyggas. 

Negativ miljöpåverkan bedöms som liten vid genomförande av kretsloppsplanens 
åtgärder. Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst om mängden transporter 
ökar, vilket ger upphov till klimatpåverkande gaser och buller. 

Det tar lång tid att förändra beteenden, men på lång sikt och om 
informationsinsatserna får genomslag kan det få stor positiv påverkan. De positiva 
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effekterna framgår genom bättre resurshushållning och minskade diffusa utsläpp av 
miljö- och hälsoskadliga ämnen.  

Sammanfattningsvis bedöms den negativa påverkan av genomförandet av 
kretsloppsplanen vara liten.  

5.2 Nationella miljömål 
Den gemensamma kretsloppsplanens mål och indikatorer ligger i linje med nationella 
miljökvalitetsmål och mål i Sveriges nationella avfallsplan med avseende på: ökad 
återanvändning av avfall, ökad återvinning av hushållens avfall, minskad nedskräpning, 
utsortering av matavfall och minskat matsvinn.  

Kretsloppsplanens inriktning ligger i linje med hållbar utveckling och ansluter väl till 
globala miljömål och nationella miljökvalitetsmål. Sammantaget bedöms de nationella 
miljökvalitetsmålen påverkas i positiv riktning av genomförandet av kretsloppsplanen 
om målen uppnås. 

5.3 Åtgärder mot negativ påverkan 
Nedan beskrivs förslag att beakta vid genomförande av planen för att motverka negativ 
miljöpåverkan eller optimera positiv miljöpåverkan. Dessa förslag kan även beaktas vid 
framtagande av de kommunala handlingsplanerna för genomförande av den 
gemensamma kretsloppsplanen: 

• För att minska risken för negativ påverkan på människors hälsa vid 
genomförande av planen bör bland annat säkerställas att gifter som borde ha 
fasats ut ur kretsloppet inte återförs i produkter som återanvänds/återbrukas.  

• Arbete att införa källsortering i kommunernas verksamheter och kommunala 
bolag har fortgått under lång tid. Källsorteringen har dock inte genomförts fullt 
ut i alla delar i alla kommuner. Orsaken till denna försening behöver 
identifieras och åtgärdas för att källsorteringen ska kunna införas i samtliga 
kommunala verksamheter och kommunala bolag.  

• Resurser och kunskap behöver tillföras arbetet med offentliga upphandlingar 
för att kunna genomföra upphandlingar med krav som leder till 
återanvändning, återvinning och förebyggande av avfall. Arbetet med offentliga 
upphandlingar är ett viktigt verktyg för att nå större resurshushållning. 

• I arbetet med att öka återbruk och återvinning av bygg- och rivningsavfall i 
kommunala verksamheter behöver frågor om garantier för exempelvis 
hållfastheten hos bygg- och rivningsavfallet bevakas. 
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• Utsläpp från transporter kan eventuellt minskas genom fortsatt arbete med 
ruttplanering och fler gemensamma hämtställen.  

• Hantering av deponigas vid nedlagda deponier bör säkerställas. För aktiva 
deponier hanteras frågan genom tillsyn. 

• Vid eventuella åtgärder av nedlagda deponier behöver hänsyn tas till följder av 
klimatförändringar, som exempelvis ökad eller minskad vattenhalt i marken 
samt uppkomna mängder lakvatten. 

5.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis bedöms miljökonsekvenserna av genomförandet av föreslagen 
gemensam kretsloppsplan vara positiva till följd av ökad återvinning och återbruk samt 
förebyggande av avfall. De negativa konsekvenserna av genomförandet av planen 
bedöms vara små och främst vara kopplade till risk för ökad mängd transporter av 
olika typer av avfall även om vinsten av återvinningen är större än dessa negativa 
konsekvenser av ökade transporter. Kretsloppsplanens inriktning ligger i linje med 
hållbar utveckling och ansluter till de nationella miljömålen.  

Hur stor positiv påverkan genomförande av planen medför, beror på vilka åtgärder som 
genomförs och i vilken utsträckning målnivåer för indikatorerna uppnås. Det ligger ett 
stort ansvar på varje kommun att arbeta vidare och planera in åtgärder i linje med 
kretsloppsplanens mål och indikatorer. Alla kommunala verksamheter och bolag ska 
arbeta för att nå målen i planen. Många av de indikatorer som anges i 
kretsloppsplanen avser områden som någon annan än avfallsorganisationerna 
ansvarar för. Det ställer stora krav på att planens inriktning är väl förankrad i 
kommunernas olika förvaltningar och bolag, samt stor tydlighet angående vilka de av 
kommunernas verksamheter som ska planera och genomföra åtgärder inom olika 
områden. 

6 Uppföljning  
Miljöpåverkan kommer ingå i uppföljningen av genomförandet av den gemensamma 
kretsloppsplanen och de indikatorer som anges i planen.  

Det är viktigt att det säkerställs att det finns resurser för uppföljningen av målen med 
de tillhörande indikatorerna. 

Den uppföljning som anges i planen bedöms vara tillräcklig. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Under år 2018 startade ett arbete med att ta fram en ny gemensam kretsloppsplan 
för Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, 
Vellinge och Ystad. Dessa tio kommuner benämns fortsättningsvis kommunerna.  

Den viktigaste delen av kretsloppsplanen är de mål och indikatorer som ska gälla för 
planperioden. Planen har tre mål som beskrivs i Figur 1. Till dessa mål har även 24 
indikatorer kopplats för att definiera och mäta måluppfyllnaden. Arbetet med 
framtagandet av planen har pågått under år 2019 i samarbete och dialog mellan 
Sysav, kommunerna samt olika intressentgrupper. 

För att säkerställa att barnens behov inte åsidosätts i processen med att ta fram 
kretsloppsplanen och genomföra tillhörande åtgärder har en barnkonsekvensanalys 
genomförts.  

 

Figur 1  Tre övergripande mål har formulerats för den nya gemensamma 
kretsloppsplanen. Dessa fungerar också som utgångspunkt för 
barnkonsekvensanalysen. 
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1.2 Syfte och mål 
Barnkonsekvensanalysen genomfördes i ett tidigt skede av framtagandet av den 
gemensamma kretsloppsplanen och har fokuserat på planens övergripande mål, men 
tar även avstamp i indikatorerna.  

Syftet med barnkonsekvensanalysen är: 

• att visa hur kretsloppsplanens mål och indikatorer påverkar barn.  
• att ge vägledning och inspiration i arbetet med framtagandet av 

kretsloppsplanen och kommande handlingsplaner. 
• att beskriva hur ett barnrättsperspektiv kan integreras i kommunernas arbete 

med genomförandet av kretsloppsplanen.  

Målet med analysen är att på både kort och lång sikt förbättra barns och ungas 
levnadsvillkor. 

1.3 Avgränsning 
De perspektiv som presenteras i analysen är begränsade till sådana aspekter som 
kretsloppsplanen och åtgärder kopplade till denna kan påverka och förändra. 

2 Barnkonsekvensanalys – teoretisk 
bakgrund 

2.1 Ramverk 
FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, antogs av FN den 20 
november 1989 och ratificerades av Sverige ett år senare. Den 1 januari 2020 blir 
barnkonventionen svensk lag. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande 
internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter och 
syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få 
komma till tals. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som tillsammans utgör en 
helhet och utgår från fyra grundläggande principer som ska vara styrande för 
tolkningen av konventionens övriga artiklar: 
 

• Alla barn har samma rättigheter och lika värde (Artikel 2). 
• Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn (Artikel 3). 
• Barn har rätt till liv och utveckling (Artikel 6). 
• Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad (Artikel 12). 
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Barnkonsekvensanalys är ett verktyg för att omsätta Barnkonventionen i handling och 
synliggöra barnets bästa genom att se över vilka konsekvenser planering, utformning 
eller förvaltning får för barn. En barnkonsekvensanalys ska belysa både ett 
barnperspektiv och barnets perspektiv (se definitioner nedan) för att garantera att 
ett barnrättsperspektiv beaktas.   

2.2 Definitioner 
• Barn - FN:s konvention om barnets rättigheter definierar barn som varje 

människa under 18 år. 
• Barnperspektiv – barnet är objekt. En företrädare för barnet formulerar sitt 

perspektiv på barnets bästa utifrån sin kompetens, erfarenhet och roll.  
• Barnets perspektiv – barnet är subjekt. Barnet uttrycker själv sin åsikt i en 

fråga. 
• Barnrättsperspektiv – Att säkerställa barnets rättigheter enligt 

barnkonventionen i åtgärder eller beslut som rör barn.  

2.3 Metod för barnkonsekvensanalys 
Denna barnkonsekvensanalys baseras på Boverkets verktyg för 
barnkonsekvensanalyser. Verktyget utgår från följande frågor:  

• Vilka barn berörs av beslutet? 
• Vilka konsekvenser är mest relevanta att belysa? 
• Vilken kunskap om frågorna finns eller bör tas fram? 
• Vilken kunskap kommer från barnen och från företrädare för barnen? 
• Hur får barn och deras företrädare komma till tals? Hur bereder vi barn 

möjlighet att komma med synpunkter utifrån sina förutsättningar? 
• Finns det särskilda problem eller intressekonflikter med att beakta barnets 

bästa i förslaget? Motivera varför ett eventuellt annat intresse väger tyngre 
än barnets bästa. 

• Vilka konsekvenser fick beslutet/åtgärden? 

Utöver barnkonventionens fyra grundprinciper (se ”Ramverk” ovan) anses följande 
artiklar ha bäring på arbetet med att ta fram och implementera den nya 
kretsloppsplanen:  
 

• Artikel 13: Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina 
åsikter, med respekt för andra personers rättigheter. 

• Artikel 23: Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och 
anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället. 

• Artikel 31: Barn har rätt till lek, vila och fritid. 
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Frågeställningarna i Boverkets verktyg har en tydlig koppling till de sju artiklarna i 
barnkonventionen som bedömts relevanta för arbetet med kretsloppsplanen 
(artiklarna 2, 3, 6, 12, 13, 23 och 31), se Figur 2.  

 
Figur 2: Frågorna i Boverkets modell för barnkonsekvensanalys har tydlig koppling till 
de artiklar i barnkonventionen som bedömts relevanta för arbetet med avfallsplanen. 
Många av frågorna har bäring på flera artiklar. Genom att utgå från frågorna blir 
barnkonventionens artiklar systematisk belysta i arbetet. 

För att få barnets perspektiv på kretsloppsplanen har workshops med barn 
genomförts inom ramen för denna barnkonsekvensanalys.  

3 Nulägesbeskrivning 
3.1 Nuläge 
Den 31 december 2018 bodde det cirka 64 000 barn i kommunerna. Av kommunernas 
totala befolkning var en knapp fjärdedel barn (23 procent). Lomma är den kommun 
där störst andel av befolkningen är barn (27 procent) och Simrishamn den kommun 
där minst andel av befolkningen är barn (16 procent).  

Medelinkomsten i kommunerna år 2017 var 303 000 kr, vilket var i nivå med 
medelinkomsten i Sverige (294 000 kr). Mest tjänar invånarna i Lomma och minst 
tjänar invånarna i Tomelilla.  
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3.2 Barn som berörs av den gemensamma 
kretsloppsplanen  

De barn som främst berörs av den gemensamma kretsloppsplanens mål är invånare 
under 18 år i kommunerna Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, 
Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad. Även barn som besöker eller vistas tillfälligt 
i kommunerna påverkas av målen. Indirekt har målen även inverkan på de barn som 
deltar i produktion av de material och produkter som konsumeras i kommunerna.  
 
Barn är inte en homogen grupp (Artikel 2, 23). De har olika förutsättningar utifrån 
exempelvis ålder, kön, klass och funktionsvariation. Socioekonomiska skillnader 
påverkar våra konsumtionsmönster, där fattiga använder mindre resurser än rika. I de 
berörda kommunerna är det 140 000 kr i skillnad mellan kommunen med högst och 
lägst medelinkomst. Ökad återanvändning skulle kunna gynna barn med sämre 
ekonomiska förutsättningar. Utbildningsnivåer skiljer sig åt både inom och mellan 
kommunerna. Hur vi tar hand om vårt avfall bestäms exempelvis av vilken kunskap vi 
har om avfallshantering och dess konsekvenser, en insikt som bekräftats genom de 
intervjuer som har genomförts med barn i samband med framtagande av denna 
barnkonsekvensanalys. Skillnader inom och mellan kommunerna och barns olika 
förutsättningar gör att åtgärder i kommunernas handlingsplaner (vilka kommer att 
tas fram enskilt av varje kommun i syfte att nå de mål som satts upp i 
kretsloppsplanen) kan behöva anpassas efter olika grupper. 

4 Konsekvenserna för barn utifrån 
kretsloppsplanens mål och 
indikatorer 

4.1 Konsekvenser för barn utifrån planens mål 
De konsekvenser som är mest relevanta att belysa i arbetet med den gemensamma 
kretsloppsplanen är de som har störst inverkan på barn. Barn påverkas exempelvis 
lättare än vuxna av skadliga ämnen såsom gifter och bekämpningsmedel. Det är 
därför viktigt att barn får en giftfri uppväxt med avseende på exempelvis mat, kläder, 
leksaker, interiörer och utemiljöer. Kunskapen om farliga ämnen är mycket 
varierande beroende på utbildning och bakgrund. Det är därför viktigt att riktade 
insatser görs mot de grupper som bedöms ha lägst kännedom. Nedan beskrivs kort 
konsekvenser utifrån kretsloppsplanens tre mål.  
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Att minska inflödet av material till kretsloppet är grundläggande i den cirkulära 
ekonomin och minskar risken för att jungfruliga resurser överutnyttjas. Att spara på 
jordens resurser innebär att dessa finns kvar till kommande generationer – barnen.   

En del av de produkter och material vi använder har barn varit delaktiga i att 
producera. Genom att välja giftfria och rättvisemärkta produkter minskar vi barns 
exponering för farliga ämnen, såväl i Sverige som utomlands, och bidrar till bättre 
levnadsförhållanden i produktionsländerna. När inflödet av skadliga produkter i 
kretsloppet minskar skapas bättre förutsättningar för återbruk.  

 

Genom att återanvända leksaker, kläder och andra material som inte innehåller 
farliga kemikalier effektiviseras resursanvändningen. Ett viktigt fokus är att få bort 
skadliga produkter ur kretsloppet – speciellt i barns miljöer. Några exempel på 
produkter som kan innehålla farliga kemikalier är till exempel viss mat, plastleksaker, 
rengöringsmedel eller olika typer av engångsförpackningar.  

Ökat återbruk skulle kunna verka utjämnande såväl mellan som inom berörda 
kommuner då det ger ett minskat fokus på konsumtion av nya produkter. Detta skulle 
gynna barn med lägre materiell standard. Ökat återbruk har även en potential att 
främja barns sociala och kreativa utveckling. Genom att produkter omskapas för nya 
ändamål (exempelvis kläder som sys om) blir barn aktörer som får använda sin 
fantasi för att skapa produkter som svarar mot deras önskningar och behov. 
Produkter som har en historia och kan laddas med relationer (exempelvis att ärva 
kusinens favorittröja) kan främja känslan av identitet och tillhörighet.  
 

Spill från kretsloppet kan ske både i produktionsledet och när produkten blivit ett 
avfall. Genom att minska spillet säkerställs tillgången till material och råvaror även 
för framtida generationer, en grundläggande rättvisefråga för barnen. Spillet kan 
minska genom exempelvis mer effektiv återvinning vilket ställer krav både på 
produkters utformning och användarna som behöver demontera och slänga avfallet 
på ett korrekt sätt. Eftersom barn också är konsumenter är det viktigt att även de lär 
sig att medverka i ett samhälle som hanterar material på ett mer varsamt sätt. De 
måste lära  detta tidigt eftersom det är de som ska driva systemet vidare.  

Mål 2: Resursanvändningen i kretsloppet har effektiviserats år 2030 

 

Mål 3: Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 

Mål 1: Inflödet av material och produkter till kretsloppet har minskat år 2030 
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Spill kan även uppstå genom nedskräpning. Barn vistas generellt mycket i sin 
närmiljö. Bostaden, bostadsgården, lekplatser, parker och andra fritidsmiljöer samt 
förskolor, förskolegårdar, skolor och skolgårdar är viktiga miljöer för barn. 
Nedskräpning är en faktor som kan bidra till otrygga miljöer genom exempelvis ökad 
risk för klotter och skadegörelse. Ur ett barnperspektiv bör extra fokus ligga på hur 
åtgärder i barns närmiljöer påverkar och uppfattas av barn.  

4.2 Konsekvenser för barn utifrån indikatorerna 
I den gemensamma kretsloppsplanen finns 24 indikatorer. Eftersom planens syfte är 
att bidra till ett mer hållbart samhälle, och barn är en del av både nuvarande och 
framtida samhälle, kan samtliga indikatorer i förlängningen anses ge konsekvenser 
för barn. Många indikatorer är dock av sådan karaktär att de åtgärder som kan 
komma i fråga för att uppnå indikatorvärdet inte bedöms ha någon direkt påverkan 
på barn och är därför inte relevanta att belysa i en barnkonsekvensanalys. De 
indikatorer som kan komma att kräva åtgärder som bedöms ha någon form av direkt 
påverkan på barn har analyserats. En bedömning har gjorts av konsekvenserna för 
barn av att arbeta för att indikatorvärdena enligt dessa indikatorer ska uppnås, 
Tabell 1. Indikatorerna är indelade i grupper baserat på vilken typ av konsekvens de 
bedöms kunna få för barnen. Som utgångspunkt har de frågeställningar som beskrivs 
i metoden använts. Som ett komplement till konsekvensanalysen finns, där det är 
relevant, i tabellen även reflektioner kring hur arbetet med att uppnå 
indikatorvärdena kan ske med ett barnrättsperspektiv.  
 
Konsekvenserna för barn inom de indikatorer som beskrivs i Tabell 1 handlar till stor 
del om att de får en ökad kunskap om effekterna av ett visst beteende och att ett 
miljömässigt bättre beteende normaliseras. Ingen av indikatorerna bedöms ha 
negativa konsekvenser för barn. Några indikatorer påverkar barnen direkt, såsom 
minskat matsvinn i skolorna, eftersom detta innebär direkta insatser från barnen. 
Dessa konsekvenser bedöms inte vara negativa. Vid genomförande av åtgärder för att 
uppnå indikatorvärdena finns det däremot vissa viktiga saker att tänka på för att inte 
riskera att barn utsätts för onödiga risker, till exempel att vid återbruk se till att 
produkterna är giftfria. Vid information om avfallshantering är det viktigt att barn 
från olika socioekonomiska miljöer samt barn med olika ålder, kön och 
funktionsvariation får så likvärdig kunskap som möjligt om avfallshanteringen och 
dess konsekvenser.  
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Tabell 1 Sammanställning av konsekvenser av tänkbara åtgärder för att nå 
indikatorvärden enligt utvalda indikatorer i kretsloppsplanen. 

GRUPPERING INDIKATOR KONSEKVENSER 

Inlärning 
 

Mängd farligt avfall i 
kommuninvånarnas 
restavfall  

Konsekvenser: Kortsiktigt påverkas 
barn minimalt av denna indikator. 
Minskad mängd farligt avfall innebär 
att kretsloppet avgiftas och mindre 
skadliga ämnen frigörs vid 
förbränning, men detta är effekter 
som är mer långsiktiga. Barnen 
kommer dock påverkas på längre sikt 
genom att de växer upp i en värld 
med större möjligheter att cirkulera 
material och med mindre gifter.  

Att tänka på: Det är möjligt att arbeta 
proaktivt med barnen för att lära in ett 
korrekt beteende. I skolor och 
förskolor är det också viktigt att det 
finns tillgång till insamlingssystem för 
farligt avfall, inklusive elavfall och 
batterier, och att information som ges 
till barn är anpassad till deras ålder 
och socioekonomiska faktorer.  

Inlärning 
 

Andelen återbrukade 
möbler och inredning 
inom kommunen och 
kommunala bolag  

Konsekvenser: Konsekvenserna för 
barn av att mer möbler återbrukas 
inom de kommunala verksamheterna 
är dels att de i större utsträckning 
kommer att omges av begagnade 
saker och dels att återbruk 
normaliseras. Genom ökat återbruk 
kan kommunen skapa ekonomiskt 
utrymme för andra aktiviteter i 
verksamheterna. 

Att tänka på: Det är viktigt att se till att 
de cirkulerade produkterna är lämpliga 
och uppfyller de krav på giftfrihet och 
säkerhet som ställs på möbler och 
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GRUPPERING INDIKATOR KONSEKVENSER 

inredning som ska användas i skolor och 
förskolor. Att återbruka produkter inom 
skola och förskola innebär även en 
möjlighet att väva in information om 
produkters miljöpåverkan.  

 Kommunens och 
kommunala bolags 
arbete med offentliga 
upphandlingar med krav 
som leder till återbruk 
och återvinning av 
material samt att avfall 
förebyggs. 

Konsekvenser: Barnen är ofta 
mottagare av kommunens 
upphandlingar och påverkas därmed 
direkt av ändrade upphandlingar 
genom att de produkter som kommer 
de tillgodo kan komma att ändras. 
Detta bedöms dock inte innebära 
några negativa konsekvenser för 
barnen.   

Att tänka på: barn är ofta mottagare 
av kommunens upphandlingar därför 
bör deras åsikter och önskemål tas 
med i beaktande, så att de får vara 
med och utforma de miljöer de ska 
verka i och så att dessa miljöer 
präglas av återbruk och återvinning 
samt avfallsminimering. 
Upphandlingar är också viktiga 
verktyg för att barnen ska få verka i 
giftfria miljöer. 
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GRUPPERING INDIKATOR KONSEKVENSER 

Beteende Andel matsvinn i 
kommunens 
storköksverksamheter  
 

Konsekvenser: Detta innebär direkta 
insatser från barnen – barnen 
kommer behöva ändra sitt beteende 
för att bidra till att minska 
matsvinnet, något som dock inte 
bedöms innebära några negativa 
konsekvenser för barnen. Snarare 
skulle det kunna leda till positiva 
spridningseffekter där beteendet 
sprider sig till hemmiljön och får goda 
effekter även där.   

Att tänka på: att det är viktigt att föra 
en dialog med barnen kring matsvinn 
och kring hur matsvinnet i 
skolan/förskolan kan minska.  
 

 Andel arbetsplatser i 
kommunens 
verksamheter och 
kommunala bolag där 
det finns tillgång till 
källsortering  

Konsekvenser: Att det finns möjlighet 
att sortera på skolor och förskolor är 
avgörande för att detta ska göras. En 
konsekvens för barn blir därmed en 
ökad möjlighet till inlärning av ett 
korrekt beteende.  

Att tänka på: barn sprider ofta en 
beteendeförändring till sin familj och 
bra information till barnen om 
sortering och återvinning kan därför få 
en positiv påverkan på hushållens 
källsortering. 
 

 Antal genomförda 
resurseffektiviserande 
aktiviteter i kommunens 
verksamheter och 
kommunala bolag med 
syfte att förebygga 
avfall  

 

Konsekvenser: För barn skulle detta 
kunna få till konsekvens att fler saker 
i deras närmiljö är återbrukade och 
lagade. Det kan även innebära att 
barnen involveras i 
resurseffektiviserande aktiviteter, till 
exempel att de lånar och byter saker, 
använder förbrukningsvaror på ett 
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GRUPPERING INDIKATOR KONSEKVENSER 

annat sätt, eller deltar i arbetet för 
att minska matsvinn. 

Att tänka på: Aktiviteter som är 
riktade mot barn behöver anpassas 
till deras ålder och socioekonomiska 
bakgrund.  

Beteende Kommuninvånarnas 
förståelse om kopplingen 
konsumtionsbeteende, 
avfallsmängder och 
miljöpåverkan  

 

Konsekvenser: Barn är en viktig 
målgrupp för beteendeändrande 
insatser eftersom de är konsumenter 
och även kommer vara det i vuxen 
ålder. Konsekvensen för barnen av 
denna indikator är därmed att barnen 
blir mer medvetna konsumenter.  

Att tänka på: Det är viktigt att de 
beteendeändrande insatser som görs 
är anpassade till barnens ålder och 
socioekonomiska bakgrund.  

Rättvisa Kommuninvånarnas 
upplevelse av hur lätt 
eller svårt det är att 
återbruka, hyra dela och 
låna  

Kommuninvånarnas 
upplevda frekvens av 
att de återbrukar, hyr, 
delar och lånar  

Konsekvenser: Konsekvenserna av att 
öka möjligheterna till, och 
normalisera, återbruk, lån eller 
samägande av produkter, innebär en 
ökad jämlikhet mellan grupper av 
barn med olika socioekonomisk 
bakgrund. Ett exempel på detta är lån 
av fritidsutrustning som möjliggör 
resurskrävande aktiviteter för barn 
med sämre ekonomiska 
förutsättningar.  

Att tänka på: För att återbruka, hyra, 
dela och låna inte ska fungera 
stigmatiserande är det viktigt att 
fokus inte bara läggs på grupper med 
sämre ekonomiska förutsättningar 
utan även på barn med goda 
ekonomiska förutsättningar. 
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GRUPPERING INDIKATOR KONSEKVENSER 

Trygghet Mängd skräp på land 
samt vid hav och sjöar 

Konsekvenser: Nedskräpning är till 
stor del en trygghetsfråga. 
Nedskräpade miljöer tenderar att 
skapa en känsla av otrygghet. Att 
nedskräpningen minskar är därmed 
trygghetsskapande.  

Att tänka på: Att minska nedskräpning 
är till stor del en kunskaps- och 
beteendefråga och allt arbete med att 
informera barn om detta bör ske med 
hänsyn till barnens ålder. 

 Kommunens arbete med 
att integrera 
avfallshanteringen i 
staden, genom sin fysiska 
planering 

Konsekvenser: Vilka konsekvenserna 
blir för barn beror på vilken typ av 
avfallshantering som kommunen satsar 
på och som integreras i den fysiska 
planeringen. Att kommunen arbetar 
aktivt med avfallshantering i den 
fysiska planeringen bedöms i sig inte 
innebära några konsekvenser specifikt 
för barn. 

Att tänka på: Avfallslösningar i staden 
måste vara utformade på ett sätt som 
inte innebär risker för barn, men bör 
ändå var tillgängliga för barn.  

 
  



Bilaga 7 | Barnkonsekvensanalys 
 

15 
 

4.3 Att tänka på vid planens genomförande 
När den färdiga planen ska implementeras i respektive kommun är det viktigt att 
barnrättsperspektivet beaktas i de olika åtgärder som kommer att genomföras för att 
planens mål ska uppfyllas. De åtgärder eller aktiviteter som tas fram, och som berör 
barn, behöver därför anpassas till de olika förutsättningar som barnen har med 
avseende på till exempel socioekonomiska skillnader, utbildningsnivå, 
funktionsvariation och ålder.  

För att kunna ta hänsyn till barns speciella behov vid till exempel upphandlingar, 
utformning av förskolor, skolor, lekplatser och avfallslösningar, är det viktigt att den 
samlade kunskapen om produkters innehåll och hur barn upplever och brukar sin 
närmiljö tillgängliggörs för de tjänstepersoner som jobbar med dessa frågor. För att 
kunna ha ett barnperspektiv i det fortsatta arbetet med att implementera 
kretsloppsplanen blir det viktigt att identifiera hur barn använder sin närmiljö och 
hur krav i upphandlingar kan utformas. Barnets perspektiv bör också inhämtas 
genom att barn och unga utgör referensgrupp vid till exempel upphandlingar och 
utformning av förskolor, skolor, lekplatser och avfallslösningar. 

Kunskap ger makt att påverka sitt liv och ökar möjligheterna att aktivt delta i 
samhällslivet. Det är därför viktigt att kommunerna, i arbetet med att implementera 
kretsloppsplanen, eftersträvar att ge barn med olika förutsättningar lika möjlighet att 
få del av kunskap, om såväl avfall som den demokratiska processen med att ta fram 
en kretsloppsplan.  

5 Resultat från workshopar med barn 
Barn har genom denna barnkonsekvensanalys getts möjlighet att ge sitt perspektiv på 
kretsloppsplanens mål. Fem workshops genomfördes med barn från tre kommuner 
och material har samlats in från Kretseum – kretslopps och kunskapscentrum i Malmö 
och besöksverksamheten på Sysav1.  
 

5.1 Resultat utifrån tre huvudfrågor  
De frågor som ställts till barnen under workshoparna har genomgående tagit 
utgångspunkt i tre huvudsakliga frågor:  
 

                                                        
1 Resultatet från de workshops som hållits med barn inkluderar underlagsmaterialet 
från Kretseum och Sysav. Detta material är helt integrerat i konsekvensanalysen och 
är därför inkluderade i de resultat som presenteras. 
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Barnens svar på första frågan om att minska, återanvända och ta hand om avfall ger 
en bild av att barnen har bra insyn i vad som görs i hemmen. De aspekter som oftast 
kommer upp är källsortering, att de tar med tygpåse till affären och att de ger bort 
eller köper saker i andrahand. Det finns tydliga tecken på att barnen är färgade av 
vuxenvärlden kring vad som kan göras i frågan och att diskussionerna som 
uppkommer begränsas av de ramar som satts av vuxenvärlden.  
 

I den andra frågan kring vad vuxna har för ansvar samt kan göra, hörs och syns 
mycket mer av barnens kreativitet. Det framkommer att barn många gånger känner 
sig förbisedda av vuxna och det är vanligt med motfrågor som ifrågasätter varför 
vuxna skräpar ner och förstör miljön runt dem, och varför de i många fall behöver 
städa efter de vuxna. Det finns också en mycket pragmatisk syn på avfallsproblemen 
och de lösningar som barnen föreslår är ofta mycket hårdare och mer pragmatiska än 
de som framkommer i diskussioner vuxna emellan. 
 

Den tredje frågan kring möjliga förbättringar av målen ställdes till barnen efter en 
presentation av hur kommunerna tänker kring målen i den nya kretsloppsplanen. 
Detta blir en väldigt abstrakt nivå och de flesta av barnens svar liknar de som ges på 
fråga två. Flera barn frågar varför de vuxna inte gör mer, speciellt eftersom alla vet 
att det är ett problem och vad som är problemet.  

5.2 Resultat utifrån planens mål 
Exempel på svar från barnen utifrån de tre målen kring vad de gör idag samt har för 
förslag på vad som kan göras för att minska, återanvända och ta hand om avfall: 

• ”Använder glas och metall i stället för plast” 
• ”Cyklar istället för att köra bil” 
• ”Skippa plastpåsen när man köper äpple” 
• ”Förbjuda plastpåsar, engångssaker och sugrör” 
• ”Äta rester” 

Vad gör ni för att minska, återanvända och ta hand om avfall? 

Vad behöver vi vuxna som är ansvariga (dvs. politiker, de som arbetar med avfall, 
föräldrar, lärare etcetera) göra för att minska, återanvända och ta hand om avfall? 

Är det något som ni tycker saknas eller som skulle kunna göras bättre? (hänvisar 
till målen som kommunerna idag arbetar med i kretsloppsplanen) 

Mål 1: Inflödet av material och produkter till kretsloppet har minskat år 2030 
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• ”Jag säljer saker på loppis” 
• ”Köpa tygpåsar” 
• ”Jag och min lillasyster brukar pyssla med skräp” 
• ”Inte använda mjukplast, istället använda hårdplast som kan tvättas 

och användas igen” 
• ”Lämna tillbaka kläder man är klar med till butiken, så att de kan 

återanvändas eller återvinnas” 

• ”Jag och min familj har en låda till gammal mat som blir till kompost som vi 
gödslar med” 

• ”Jag vill ha fler skräpplockardagar” 
• ”Fler soptunnor ute i staden eller byn” 
• ”Sluta snusa och röka för ni kastar det alltid på marken och det är 

farligt” 
• ”Inte slänga tops i toaletten” 

5.3 Generella resultat 
I dialogen med barn är följande förslag genomgående:  

• att förbjuda exempelvis plastpåsar, engångssaker, bensin, rökning och snus 
• att bara använda naturliga material 
• att begränsa bilkörandet 
• att införa skräpplockardagar för vuxna 

 
Några exempel på hur barnen ser på det framtida avfallsarbetet:  

• ”Berätta och förklara för de äldre och föräldrarna” 
• ”Hoppas att det blir bättre” 
• ”Skapa ett jobb där man plockar skräp, så får man lätt pengar” 
• ” Sysav ska sätta upp affischer som visar hur det var förr i haven och marken, 

så man kan jämföra nu och då” 
 
  

Mål 2: Resursanvändningen i kretsloppet har effektiviserats år 2030 

Mål 3:  Spillet från kretsloppet har minskat år 2030 
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Svaren som barnen skrivit ner ger en bild av deras syn på avfallshantering. Samtalen 
under workshoparna blev mycket intressanta och visar tydligt att barn har många väl 
formulerade tankar om hur avfall kan och bör hanteras i deras närområden. Generellt 
kan de frågor som barnen väljer att fokusera på delas upp i sex övergripande 
kategorier:  
 
Källsortering  Transport 
Återbruk  Reglering 
Resursanvändning Energi 

5.4 Kunskapsinsamling och återkoppling 
För att det ska vara meningsfullt för barn att delta i demokratiska processer, som 
exempelvis en avfallsplaneprocess, är det viktigt att det finns ett tydligt syfte med 
deras deltagande, samt att de får återkoppling på hur deras reflektioner tas omhand i 
den vidare processen. De barn som deltagit i denna barnkonsekvensanalys har fått 
information om kretsloppsplanens syfte och mål, samt om hur den demokratiska 
processen med att ta fram planen ser ut. De har också fått en återkoppling med en 
sammanställning av alla idéer och information om den fortsatta processen. Klasserna 
erbjöds även ett studiebesök på Sysav under hösten 2019.  
 
I arbetet med att implementera kretsloppsplanen i respektive kommun är det viktigt 
att de tankar och idéer från barn som samlats in genom workshops och 
besöksverksamheter får prägla genomförandet av planen. Ett sätt att skapa 
möjligheter för barns deltagande i processen är att ta fram en version av planen som 
är tillgänglig för barn. Genom att sprida och konkretisera planen i verksamheter där 
barn och unga finns (förskola, skola, fritidsverksamhet och föreningsliv) kan 
involveringen öka och skapa ett aktivt arbete med åtgärder. I de fall handlingsplaner 
bedöms beröra barn och unga kan dessa involveras vid framtagandet. Här kan lokala 
referensgrupper som till exempel ungdomsråd eller andra forum för barn och unga 
engageras.      

6 Intressekonflikter  
Vid färdigställandet av denna barnkonsekvensanalys var den gemensamma 
kretsloppsplanen och kommunernas handlingsplaner ännu ej färdigställda, vilket gör 
att det inte är möjligt att avgöra om det finns några särskilda problem eller 
intressekonflikter med att beakta barns bästa i förslaget (artikel 2, 3, 23). I den 
fortsatta processen med att ta fram handlingsplaner och implementera 
kretsloppsplanen är det viktigt att kontinuerligt utvärdera hur barns bästa tillgodoses 
och motivera varför ett eventuellt annat intresse väger tyngre. Om intressekonflikter 
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uppstår, och andra aspekter prioriteras över det som bedöms som barns bästa, bör 
det undersökas vilka kompensatoriska åtgärder som kan genomföras för att 
resultatet ska bli så bra som möjligt ur ett barnperspektiv. Extra viktigt är att 
eventuella intressekonflikter och åtgärder blir belysta i de skrivelser som utgör 
underlag för beslut, så att politiker och andra beslutsfattare kan fatta beslut utifrån 
ett barnperspektiv.   

7 Slutsatser 
Barnkonsekvensanalysen har gjorts på de föreslagna målen och indikatorerna för den 
gemensamma kretsloppsplanen, för kommunerna Kävlinge, Lomma, Simrishamn, 
Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad. 
Barnkonsekvensanalysen är ett verktyg för att omsätta barnkonventionen i handling 
med syftet att såväl på kort som lång sikt förbättra barns och ungas levnadsvillkor. 
Analysen har genomförts på planens mål och tillhörande indikatorer, för att skapa ett 
underlag som kan användas i arbetet med att ta fram kommunernas handlingsplaner 
och implementera planen i respektive kommun. Syftet med analysen är att visa hur 
kretsloppsplanens mål och indikatorer påverkar barn, och hur ett barnrättsperspektiv 
kan integreras i tillämpningen av planen, för att i så hög grad som möjligt se till 
barnets bästa. Nedan summeras de övergripande slutsatserna av genomförd analys 
samt förslag på fortsatt arbete.  

Övergripande slutsatser:  

• Inga negativa konsekvenser för barn med avseende på planens mål och 
indikatorer har identifierats.  

• Kretsloppsplanens mål har stor möjlighet att förbättra barns och ungas 
levnadsvillkor både på kort och lång sikt. 

• För att det ska vara meningsfullt för barn att delta i demokratiska processer 
är det viktigt att det finns ett tydligt syfte med deras deltagande, samt att de 
får återkoppling på hur deras reflektioner tas omhand i den vidare processen. 

• Kännedom om den demokratiska processen samt om avfallshantering och 
kretsloppet skiljer sig mycket mellan de barn som bidragit med sina idéer till 
den här analysen.  

• Barn har ofta en tydlig bild av problem i deras närmiljö och har en pragmatisk 
syn på lösningar. 

• Barn känner sig många gånger ohörda och orättvist påverkade av vuxnas 
beteende. 

• Barn är, och kommer i takt med att de blir äldre i allt större utsträckning bli, 
konsumenter. Med insatser riktade mot barn finns potential att lägga grunden 
till en medveten konsumtion, återanvändning och sortering.  
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Förslag på fortsatt arbete:  

• Barnrättsperspektivet behöver prägla den fortsatta processen med 
framtagande av kommunernas handlingsplaner och genomförande av planen.  

• Arbetet behöver ta hänsyn till barns olika förutsättningar inom och mellan 
respektive kommun.  

• Barn är väldigt bra ambassadörer. Att ta fram material anpassat till barn för 
att lättare kunna ta till sig innehållet i kretsloppsplanen kan även öka andra 
gruppers förståelse och deltagande. 

• Ta fram en version av planen som är tillgänglig för barn. 
• Involvera barn och unga vid framtagandet av kommunala handlingsplaner. 
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1 Ekonomiska konsekvenser 
1.1 Introduktion 
De tio kommunerna Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, 
Trelleborg, Vellinge, Ystad som denna bilaga avser benämns hädanefter som 
kommunerna.  

För att den gemensamma kretsloppsplanens mål och indikatorvärden ska kunna nås 
kommer ett flertal aktiviteter att behöva genomföras av kommunerna och Sysav. 
Handlingsplaner ska tas fram med målen i kretsloppsplanen som grund. Arbetet med 
den gemensamma kretsloppsplanen är ett arbete som alla kommunala verksamheter, 
bolag och förbund ska vara delaktiga i. För att nå målen måste kommunen använda 
olika styrmedel, verktyg och rutiner. 

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, medan andra kostnader belastar andra verksamheter. 
Finansiering kan därmed antingen ske genom avfallstaxan eller genom skatten. I 
många fall kan kostnaderna förväntas 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 eller minskad 
nedskräpning.  

1.2 Ekonomiska konsekvenser på längre sikt 
Genomförande av vissa aktiviteter kan på sikt leda till lägre kostnader istället för 
ökade. Sådana exempel är aktiviteter för minskat matsvinn inom kommunala 
verksamheter eller återbruk av kontorsmöbler inom kommunerna. Andra exempel är 
aktiviteter som kan resultera i förbättrad utsortering av avfall till materialåtervinning, 
som ofta har ett ekonomiskt värde. Förbättrad källsortering kan också väntas leda till 
minskade mängder avfall till energiåtervinning och därmed minskade 
behandlingskostnader. En förbättrad utsortering ger även en restavfallsfraktion med 
lågt innehåll av matavfall, vilket ger ett bränsle med högre värmevärde för 
avfallsförbränningsanläggningar. Utöver aktiviteter för avfallsminimering, återbruk och 
återvinning kan även olika aktiviteter för minskad nedskräpning innebära minskade 
kostnader för till exempel städning, men också minskade kostnader för skadegörelse. 

Initiala kostnader kan på sikt även innebära besparingar. Det gäller att ur ett 
hållbarhetsperspektiv hushålla med jordens ändliga resurser genom att bland annat 
återbruka och återvinna material i kretsloppet. Att ta kostnader för minskad 
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föroreningsbelastning i miljön och inte bygga upp en ökande miljöskuld är en 
investering för framtiden.  

1.3 Personella resurser 
Många av de aktiviteter som behöver genomföras utifrån den gemensamma 
kretsloppsplanens mål och indikatorer bedöms kunna genomföras med befintliga 
personella resurser. 

En del av planens mål och indikatorer kommer att kräva olika typer av 
informationsinsatser. Sådana aktiviteter bedöms delvis kunna genomföras med 
befintliga personella resurser inom ramen för löpande informationsinsatser. 
Information är ett styrmedel som krävs för att nå samtliga mål i kretsloppsplanen, där 
flera indikatorer handlar om beteende och attityder. Kommunernas och Sysavs 
resurser inom information och kommunikation kan därför behöva förstärkas. 

En del indikatorer berör kommunens fysiska planering, ett styrmedel som krävs för att 
nå ett hållbart samhälle. För hållbar fysisk planering kan exempelvis utvecklad 
samverkan och dialog mellan avfallsverksamheten och organisationen för fysisk 
planering på kommunerna vara nödvändig. Detta bedöms kunna genomföras inom 
ramen för befintliga budgetar för kommunernas avfallsverksamhet respektive 
organisation för fysisk planering. 

Tillsyn är ett annat viktigt och avgörande styrmedel för de indikatorer som avser avfall 
från företag. En del av denna tillsyn bedöms kunna genomföras inom ramen för den 
tillsyn som ändå görs, men kommunernas resurser inom tillsyn kan behöva förstärkas 
genom till exempel översyn av rutiner och utbildning eller personal. 

Ytterligare ett styrmedel som kommer att vara avgörande för att nå målen är offentlig 
upphandling. Det kommer bland annat att krävas ökat samarbete och samverkan 
mellan upphandlingsansvariga och tjänstepersoner i de olika verksamheterna som 
besitter den sakkunskap som behövs.  
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1.4 Övriga kostnader 
Några av den gemensamma kretsloppsplanens mål och indikatorer kan medföra 
aktiviteter som kräver investeringar. Tänkbara aktiviteter som kan kräva investeringar 
och som skulle kunna bli aktuella kan exempelvis handla om att: 

• Förbättra sorteringsmöjligheterna för hushållen och i kommunala 
verksamheter 

• Utöka sorteringsmöjligheterna på återvinningscentralerna, inklusive 
mottagning av avfall för återbruk 

• Tekniska innovationslösningar som till exempel soptömning vid behov 

Andra tänkbara aktiviteter till följd av genomförande av målen i kretsloppsplanen som 
kan medföra kostnader kan exempelvis vara: 

• Etablera bytes-/låneverksamheter själv eller i samverkan med andra aktörer 

• Skapa förutsättningar för återbruk av möbler och inredning i kommunala 
verksamheter 

• Utbildning av upphandlare och övrig personal i kommunala verksamheter, i 
syfte att förebygga avfall 

• Ökad digitalisering i syfte att kunna erbjuda ökad tillgänglighet till 
kundtjänstfunktioner och information, samt underlätta uppföljning av 
avfallsverksamheten  

• Attitydstudier i syfte att mäta exempelvis konsumtion och nedskräpning 

• Skräpmätningar på land och vid hav och sjöar 

• Översyn och utveckling av rutiner för städning på allmänna platser och 
deltagande i kampanjer för minskad nedskräpning 
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1.5 Avfallstaxor 
Genomförande av aktiviteter utifrån den gemensamma kretsloppsplanens mål och 
indikatorer kan komma att innebära höjning av avfallstaxorna i kommunerna, 
beroende på vilka åtgärder som beslutas. 

Samtidigt kan en del av kretsloppsplanens aktiviteter med avfallsförebyggande 
och/eller kvalitetshöjande karaktär påverka ekonomin positivt. Till exempel kan 
framgångsrika satsningar på återbruk och återvinning ge kostnadsbesparingar, då 
avfall till energiåtervinning och deponering minskar. Bättre digitala verktyg för 
uppföljning av avfallsverksamheterna kan också ge möjligheter till effektivisering av 
exempelvis insamlingen. 

Aktiviteter som genomförs inom andra delar av kommunernas verksamhet än 
avfallsverksamheten ger upphov till kostnader som inte får finansieras med 
avfallstaxan och dessa åtgärder påverkar därmed inte avfallstaxan. 
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1 Inledning 
I följande bilaga presenteras en bedömning av: framtida behov av och möjligheter till 
avfallsbehandling, viktiga utvecklingstendenser samt en prognos för omhändertagande 
av avfall från kommunerna Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, 
Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad. Bedömningen baseras på den gemensamma 
kretsloppsplanens mål, nationella mål och EU:s återvinningsmål. Prognosen fokuserar 
på avfall som omfattas av kommunalt ansvar samt i relevanta delar även avfall som 
omfattas av producentansvar. 

2 Utvecklingstendenser 
2.1 Befolkningsprognos 
Kommunerna har idag (år 2018) cirka 258 000 invånare. Baserat på kommunernas 
prognoser väntas befolkningen öka till cirka 269 000 invånare under perioden 2018-12-
31 till 2021-12-31, vilket motsvarar en genomsnittlig ökningstakt på cirka 1,4 procent per 
år. Kommande år har ett antagande gjorts om en befolkningsökning på 1,5 procent per 
år.  

I en befolkningsprognos antas folkmängden öka till cirka 332 000 personer till år 2035, 
vilket är en ökning med cirka 74 000 personer jämfört med nuläget. Nuläge och 
prognos presenteras i Tabell 1.  

Tabell 1 Befolkningsprognos för kommunerna Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, 
Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad.  

 ÅR 2018 ÅR 2021 ÅR 2025 ÅR 2030 ÅR 2035 

Antal invånare, st 258 000 269 000 286 000 308 000 332 000 
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2.2 Hushållsavfall 
Den förväntade befolkningsökningen innebär även att mängden hushållsavfall1 
förväntas öka. Därmed förväntas även i viss mån behovet av förbättrade möjligheter 
att lämna och sortera avfall vid bland annat återvinningscentralerna öka. 

En generell trend i det svenska samhället är att avfallsmängderna fortsätter att öka. 
Under år 2016-2017 ökade den totala mängden hushållsavfall med 2,5 procent. Utslaget 
per person blir dock ökningen av hushållens totala avfallsmängder mindre, till följd av 
den befolkningsökning som har skett under senare år. Ökningen av avfallsmängderna 
förklaras främst av ökade grovavfallsmängder. Under år 2018 minskade den totala 
mängden hushållsavfall något. 

Samtidigt förändras flödena av förpackningar och returpapper från hushåll. Framförallt 
ökar mängden plast- och pappersförpackningar till följd av ökad internetförsäljning, 
medan mängden returpapper minskar i takt med att hushållen i mindre utsträckning 
läser papperstidningar. 

Starka ekonomiska intressen på marknaden, och fokus på konsumtion av varor och 
tillväxt i ekonomin, riskerar att medföra att trenden av ökande avfallsmängder per 
invånare även fortsättningsvis håller i sig. Dock finns aktörer som arbetar för en ökad 
medvetenhet hos allmänheten om vikten av en hållbar livsstil, till exempel 
avfallsbranschen, men även andra samhällsaktörer.  

Trots ökade avfallsmängder har mycket åstadkommits på senare år beträffande hur 
avfall behandlas i Sverige, tack vare det fokus som har legat på att styra 
avfallsbehandlingen från energiåtervinning och deponering till materialåtervinning. På 
nationell nivå har andelen hushållsavfall som behandlas genom materialåtervinning 
legat på drygt 30 procent och andelen som behandlas genom energiåtervinning legat 
på cirka 50 procent på senare år.

                                                      
1 Med hushållsavfall menas i denna avfallsplan det avfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § 
miljöbalken, det vill säga avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. I 
begreppet avfall från hushåll inryms avfall som kan uppkomma i bostäder och som kallas kommunalt avfall i 15 
kap. 3 § miljöbalken. 
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2.3 Verksamhetsavfall 
I takt med ökande befolkning kan även näringslivet förväntas utvecklas med bland 
annat fler arbetstillfällen. 

Det kan konstateras att mängden industriavfall, bygg- och rivningsavfall etc. i hög grad 
är beroende av konjunkturen. Till följd av ökad sortering av såväl industriavfall som 
bygg- och rivningsavfall kan andelen utsorterat avfall från dessa områden förväntas 
öka. De avfallsflöden som i dagsläget omhändertas på annat sätt än genom Sysav och 
kommunerna förutsätts även fortsättningsvis hanteras vid sidan av de kommunala 
systemen, då det för dessa flöden bedöms finnas ett etablerat omhändertagande. I 
flera av kommunerna sker en stor nyproduktion av bostäder, vilket medför uppkomst 
av byggavfall. 

Mängden farligt avfall från industrier och bygg- och anläggningsverksamhet med mera 
kan komma att öka. Skälen till detta är främst trenden att allt mer avfall definieras som 
farligt avfall, och att byggnationer kan kräva sanering av förorenade områden som 
genererar förorenade massor som måste behandlas. Ökningen av mängden farligt 
avfall från industrier kan motverkas av företagens interna miljöarbete som bidrar till 
miljöanpassning av produktionen. 
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3 Prognos över avfallsmängder 
I följande avsnitt redovisas översiktligt en prognos för utvecklingen av avfallets mängd 
och fördelning på fraktioner för åren 2025, 2030 och 2035. Prognosen baseras på 
avfallsmängder från år 2017, samt förväntad befolknings- och näringslivsutveckling. 
Den baseras även på en bedömning av hur avfallet kommer att fördelas på fraktioner 
till följd av genomförande av åtgärder enligt kretsloppsplanen, samt att nationella mål 
och EU-mål antas uppnås.  

Med denna utgångspunkt förväntas de totala hushållsavfallsmängderna öka. 
Bedömningen är något osäker utifrån bland annat hur avfallsproduktionen per 
invånare i praktiken kommer att utvecklas och hur stor effekt avfallsförebyggande 
åtgärder kommer att få.  

Simuleringar för framtida avfallsmängder i kommunerna har gjorts för år 2025, 2030 
och 2035. Beräkningarna baseras på en befolkningsökning på 1,5 procent per år samt 
att mängden kommunalt avfall per invånare antas minska med 0,5 procent per år som 
en följd av avfallsförebyggande åtgärder. I Figur 1  Total mängd kommunalt 
avfall i kommunerna år 2017 samt prognos för år 2025, 2030 och 2035. presenteras en 
prognos över totala mängder så kallat kommunalt avfall. Begreppet kommunalt avfall 
inkluderar mat- och restavfall, förpackningar och returpapper från fastighetsnära 
insamling (FNI) och återvinningsstationer (ÅVS), grovavfall från FNI och 
återvinningscentraler (ÅVC) samt farligt avfall och elavfall. 

 

Figur 1  Total mängd kommunalt avfall i kommunerna år 2017 samt prognos för år 
2025, 2030 och 2035. 
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Villor i flera av kommunerna har redan idag fastighetsnära insamling med fyrfackskärl, 
vilket ger en hög utsorteringsgrad av avfall till materialåtervinning. Även lägenheter 
har idag i hög utsträckning fastighetsnära insamling i separata kärl, vilket är ett system 
som ger en hög utsorteringsgrad av avfall till materialåtervinning. Till följd av 
producentansvarslagstiftningen förväntas 60 procent av bostadsfastigheterna år 2021 
ha tillgång till fastighets- eller kvartersnära insamling av förpackningar och 
returpapper och 100 procent år 2025, vilket förväntas medföra ökad insamling och 
återvinning av förpackningar och returpapper.2 I Figur 2 presenteras en prognos över 
mängden utsorterade förpackningar och returpapper i kommunerna. Prognosen bygger 
på ett antagande om att utsorteringsgraden av matavfall ökar från 46 procent år 2017 
till 70 procent år 2030 och därefter är konstant. 

 

Figur 2  Mängd och andel utsorterade förpackningar och returpapper år 2017 
samt prognos för år 2025, 2030 och 2035

                                                      
2 Regeringen har i juni 2020 aviserat att förordningen om producentansvar för förpackningar ska ses över och 
att producentansvaret för returpapper ska avvecklas, vilket kan påverka utbyggnadstakten för fastighets- eller 
kvartersnära insamling av förpackningar samt vilken servicenivå som kommer att krävas för insamling av 
returpapper. 
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Matavfallsinsamlingen kommer att öka genom vidareutveckling av insamlingssystem 
för matavfall, samt genom informationsinsatser som visar på nyttan av att sortera ut 
matavfall och producera biogas och biogödsel. Samtidigt antas mängden matavfall 
minska till följd av informationsinsatser från kommunerna och Sysav gällande 
matsvinn, vilket förväntas leda till en minskning med 30 procent till år 2025 och med 
totalt 50 procent till år 2030. I Figur 3 presenteras en prognos över mängden insamlat 
matavfall i kommunerna. Prognosen bygger på ett antagande om att 
utsorteringsgraden av matavfall ökar från 50 procent år 2017 till 70 procent år 2035. 

 

Figur 3  Mängd och andel utsorterat matavfall år 2017 samt prognos för år 2025, 2030 
och 2035. 
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Mängden restavfall till energiåtervinning från insamling vid fastigheten förväntas minska till 
följd av minskat matsvinn, ökad utsortering av matavfall och ökad utsortering av förpackningar 
och returpapper. I Figur 4 presenteras en prognos över framtida mängder restavfall. 

 

Figur 4  Mängd restavfall från insamling vid fastigheten år 2017 samt prognos för år 2025, 2030 
och 2035. 

 

Mängden avfall från återvinningscentralerna till energiåtervinning förväntas minska bland annat 
till följd av införande av maskinell sortering av fraktionen brännbart restavfall på 
återvinningscentralerna, där Sysav räknar med att kunna sortera ut 50 procent av inkommande 
mängd. Högre mängder till materialåtervinning förväntas också till följd av förbättrad 
utsortering på återvinningscentralerna. 

Under prognosperioden kan det även bli aktuellt att införa separat insamling av fler fraktioner, 
exempelvis textilier. Separat insamling av textilier innebär en ökad mängd avfall till återvinning 
eller återanvändning, om än inte i någon större omfattning. Ytterligare en fraktion ställer dock 
krav på insamlingssystemet i kommunerna. För villor med fyrfackskärl innebär det en extra 
fraktion utöver de i dagsläget åtta fraktionerna, vilket i så fall måste lösas genom till exempel 
påhängsbehållare. För lägenheter kan insamlingen lösas genom ett separat kärl för textil. Ökad 
utsortering av textil för återanvändning eller materialåtervinning är viktigt ur miljösynpunkt men 
inverkan på de totala avfallsmängderna är begränsad. 

Med undantag för avfall som omfattas av producentansvar saknas komplett mängdstatistik för 
avfall som kommunerna inte ansvarar för. Sådant avfall är till exempel industriavfall, bygg- och 
rivningsavfall samt park- och trädgårdsavfall från verksamheter. Någon prognos för dessa 
avfallsslag har därför inte kunnat göras. 
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4 Behov av insamlingssystem och 
anläggningar 

4.1 Hushållsavfall som omfattas av kommunalt ansvar 
För att uppnå prognosticerad mängd avfall till materialåtervinning och minskad mängd avfall till 
energiåtervinning av det avfall som omfattas av kommunalt ansvar enligt Miljöbalken 15 kap 20 § 
är det viktigt att utbyggnaden av fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper 
sker, enligt gällande lagstiftning. Här ligger flera kommuner redan idag på en hög 
anslutningsgrad. 

Trenderna visar på ökade mängder avfall till materialåtervinning. Det är därför viktigt att 
säkerställa att tillräcklig kapacitet för omlastning, mellanlagring och eventuell sortering av avfall 
till materialåtervinning alltid finns. Rätt kapacitet kan genomföras genom att exempelvis se över 
struktur och disposition hos Sysavs egna anläggningar eller handla upp extern kapacitet. 

Av det avfall som omfattas av kommunalt renhållningsansvar kan förändringen i avfallsmängder 
antas rymmas inom befintliga tillstånd för Spillepengs avfallsanläggning och de externa 
behandlingsanläggningar som handlas upp. I och med de minskade mängderna till 
energiåtervinning och deponi bedöms anläggningens kapacitet för detta vara tillräcklig, medan 
kapaciteten för omlastning och mottagning av material till återvinning kan behöva utökas. Den 
ökande mängden matavfall till rötning behöver beaktas särskilt vid utveckling av Sysavs 
förbehandlingsanläggning på Spillepeng i Malmö och upphandling av rötningskapacitet. 

Kommunerna har genom Sysav goda förutsättningar för omhändertagande av sorterat grovavfall 
och farligt avfall, på grund av ett stort antal återvinningscentraler. Till följd av ökande befolkning 
kan besökstrycket på återvinningscentralerna väntas öka. En översyn av anläggningarnas 
struktur, inklusive öppettider, bemanning och möjligheter till utökning bedöms därför behövas 
under de kommande åren.  
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4.2 Avfall från verksamheter 
För verksamhetsavfall, vilket inte omfattas av kommunalt renhållningsansvar, finns begränsad 
tillgång till information om mängder som uppkommer inom kommunerna. De mängder som kan 
komma att öka till följd av befolkningsökningen är exempelvis mängden byggavfall samt jord- 
och schaktmassor från bygg- och anläggningsverksamhet. Ökade mängder ställer krav på ökad 
kapacitet för omhändertagande av sådant avfall. Utvecklingen av mängderna av 
verksamhetsavfall bör följas, så att Sysav har beredskap för att möta ökade flöden till Sysavs 
egna anläggningar. Som nämnts i kapitel 3 har inga beräkningar gjorts på mängden 
verksamhetsavfall. 



 

1 
 

  

Antagen av kommunfullmäktige 
20xx-xx-xx 

 
 
 
 
Lomma kommun  



 

 
 

Information 
Denna inledning innehåller information som kompletterar avfallsföreskrifterna. 
Inledningen omfattas inte av kommunfullmäktiges beslut om föreskrifter för 
avfallshantering. Den information som finns innan föreskrifternas paragrafer kan 
uppdateras vid behov, utan beslut av kommunfullmäktige.  

Bestämmelser om avfallshantering 
Utöver de här föreskrifterna gäller för Lomma kommuns avfallshantering bland annat: 

• Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2020:614) 
• Andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken 
• Avfallstaxa för kommunen, som är beslutad av kommunfullmäktige 
• Arbetsmiljölagen (1977:1160) och föreskrifter som har utfärdats med stöd av 

arbetsmiljölagen 

Ytterligare regler, riktlinjer, instruktioner  
och rekommendationer om avfallshantering 
När nya avfallsutrymmen och hämtningsvägar byggs, ska följande bestämmelser och 
riktlinjer följas: 

• De här föreskrifterna för avfallshantering 
• Arbetsmiljölagen 3 kap. 7 § 
• Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2009:02 och 2012:02)   
• Boverkets byggregler (BFS 2011:6)  
• Motsvarande bestämmelser som kan komma att ersätta ovanstående 

 
Kommunen har en avfallsplan ”Från avfall till resurs – gemensam kretsloppsplan  
2021-2030”, som beslutas av kommunfullmäktige, och som tillsammans med dessa 
föreskrifter för avfallshantering utgör renhållningsordning för kommunen. I planen 
fastställs mål, indikatorer och åtaganden för hur avfallets miljöpåverkan ska minska. 
Planen gäller under 10 år. 
 
Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen” innehåller en sammanfattning av lagar, 
regler och riktlinjer som ska följas vid dimensionering av avfallsutrymmen och 
hämtningsvägar, se Avfall Sveriges hemsida www.avfallsverige.se.  
 
Kommunens avfallsorganisation ger instruktioner om sortering, hur avfall ska lämnas till 
återvinningscentral, placering av kärl med mera. Dessa instruktioner finns bland annat på 
kommunens hemsida, på skyltar på återvinningscentraler, på dekaler på avfallsbehållare 
och annan insamlingsutrustning samt i tryckt informationsmaterial. 
 
Mer information om avfallshantering och sortering av avfall finns på Sysavs hemsida, 
www.sysav.se. 
 
Information om anmälan och ansökan om undantag enligt avfallsföreskrifterna §§ 51-62 
finns på kommunens hemsida, www.lomma.se eller Sysavs hemsida, www.sysav.se. 
  

http://www.sysav.se/
http://www.lomma.se/
http://www.sysav.se/


 

 
 

Miljöbalkens och avfallsförordningens bestämmelser 
15 kap. 10 § miljöbalken, om avfallshierarkin:  
Avfall ska i första hand förberedas för återanvändning, i andra hand materialåtervinnas, i 
tredje hand återvinnas på annat sätt och i sista hand deponeras. Avfallet ska därför i 
första hand sorteras så att det blir en resurs som kan återanvändas eller 
materialåtervinnas. Därigenom kan vi spara råvaror och energi.  
 
15 kap. 11 § miljöbalken, om ansvar:  
Den som innehar avfall ska se till att avfallet hanteras på ett sätt som är godtagbart med 
hänsyn till människors hälsa och miljön.  
 
Det är kommunens avfallsföreskrifter som preciserar hur avfallshanteringen ska gå till. 
Syftet är att underlätta återvinning och miljösäker behandling. 
 
15 kap. 26 § och 29 kap. 7 § miljöbalken, om nedskräpning: 
Ingen får skräpa ned utomhus. Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned 
utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till kan dömas för 
nedskräpning till böter eller fängelse. 
 
27 kap. 4-6 §§ miljöbalken, om avfallstaxa: 
Avgiften får tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan 
miljöanpassad avfallshantering främjas. Det brukar kallas att avfallstaxan får vara 
miljöstyrande.  
 
3 kap. 2 § avfallsförordningen, om sortering av förpackningar: 
Den som har använt en förpackning som blivit hushållsavfall ska sortera ut 
förpackningsavfallet från annat avfall. 
 
3 kap. 3 § avfallsförordningen, om sortering av returpapper: 
Den som har använt en tidning som blivit hushållsavfall ska sortera ut returpapperet från 
annat avfall. 
  



 

 
 

3 kap. 4 § avfallsförordningen, om borttransport av förpackningar och returpapper: 
Den som äger en bostadsfastighet ska underlätta för insamlingssystemen att transportera 
bort förpackningsavfall och returpapper enligt 45 § förordningen (2018:1462) om 
producentansvar för förpackningar och 14 § förordningen (2018:1463) om 
producentansvar för returpapper. Fastighetsägaren får avböja borttransport från 
fastigheten endast om en sådan transport är olämplig med hänsyn till fastighetens 
utformning eller belägenhet, trafiksäkerheten eller andra omständigheter. 
 
3 kap. 5 § avfallsförordningen, om elavfall: 
Den som har avfall som innehåller eller utgörs av elektriska eller elektroniska produkter 
ska sortera ut det och hantera det skilt från annat avfall på ett sätt som underlättar 
återvinning eller annan hantering som är godtagbar ur miljösynpunkt. 
 
5 kap. 15 § avfallsförordningen, om eget omhändertagande: 
Om en fastighetsinnehavare avser att på fastigheten kompostera, eller på annat sätt 
behandla avfall som inte är trädgårdsavfall och som kommunen ansvarar för enligt 15 
kap. 20 § miljöbalken, ska fastighetsinnehavaren anmäla detta till kommunen. 
 
Det som sägs om fastighetsinnehavare i stycket ovan gäller också den som har 
nyttjanderätt till fastighet.  

Producentansvar 
Avfall som omfattas av producentansvar ingår inte i kommunens verksamhetsansvar. 
Detta ska sorteras ut av hushåll och andra förbrukare och lämnas i producenternas 
insamlingssystem. Avfall som omfattas av producentansvar är förpackningar av papper, 
glas, metall och plast samt returpapper (tidningar), bilbatterier (blybatterier), småbatterier 
(om kasserade produkter innehåller lösa batterier ska dessa plockas ur, är batterierna 
inbyggda i produkten hanteras den som avfall från elektriska och elektroniska produkter), 
lågenergilampor, LED-lampor, lysrör och andra ljuskällor, övrigt elavfall, däck, läkemedel 
och annat avfallsslag som enligt förordning kan komma att omfattas av producentansvar.  
 
Kommunerna är, enligt samarbetsavtal med producenterna, ansvariga för att ta emot 
batterier och elavfall på återvinningscentralerna samt på andra insamlingsställen som 
kommunen hänvisar till. Kommunen kan även utföra fastighetsnära insamling av 
producentansvarsmaterial, på uppdrag av producenterna. 
 
Kommunens avfallsorganisation ansvarar för att informera om krav och hantering 
avseende förpackningar, returpapper, elavfall, och bilar. 

Textilier 
I dagsläget finns inget lagkrav om att textilier ska samlas in separat och det finns inte 
heller någon insamling av trasiga textilier i kommunen. Information om hur textilier ska 
samlas in för att återbruk eller återvinnas kommer att finnas på Sysavs hemsida 
efterhand som textilinsamlingen utvecklas. 
 
Idag bör textilavfall som kan återbrukas eller återvinnas lämnas till ideella eller privata 
organisationers insamling.   
  



 

 
 

Döda djur och slaktbiprodukter 
För att bland annat undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar ska döda djur 
och slaktbiprodukter tas om hand på ett säkert sätt. Små sällskapsdjur och mindre 
mängder avfall från husbehovsjakt ska hanteras enligt kommunens föreskrifter för 
avfallshantering. Större sällskapsdjur kan lämnas till veterinär som har avtal för vidare 
omhändertagande, särskild djurkremeringsanläggning hos Sysav eller annan godkänd 
verksamhet för kremering. Vid nedgrävning av större djur, till exempel hästbegravning, 
ska kommunens tillsynsmyndighet kontaktas enligt 12 § förordningen (2006:805) om 
foder och animaliska biprodukter. På Jordbruksverkets hemsida finns mer information om 
hur denna typ av avfall ska hanteras. 

Avfall från fettavskiljare 
Utformning och skötsel av fettavskiljare ska uppfylla krav enligt svensk standard SS-EN 
1825-1 och SS-EN 1825-2 samt medge provtagning av utgående vatten. Ytterligare 
regler finns i kommunens ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av vatten- och 
avloppsanläggning). 

Undantag, myndighetsbeslut och överklagande 
Om det finns särskilda skäl kan fastighetsinnehavare ansöka om undantag från kraven i 
avfallsföreskrifterna. Kommunen fattar som första instans beslut i alla ärenden gällande 
dessa föreskrifter. Om fastighetsinnehavaren inte håller med om beslutet kan detta 
överklagas.  
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§§ 3-11 Ansvarsfördelning 
Kommunens ansvar för avfallshantering och tillsyn  
3 § Den avfallsansvariga nämnden ansvarar för hanteringen av avfall, enligt 15 kap. 20 
§ miljöbalken, och som i dessa föreskrifter benämns hushållsavfall. Den avfallsansvariga 
nämnden har särskilt ansvar för att samla in och transportera hushållsavfall som utgörs 
av farligt avfall till en behandlingsanläggning. Den hantering av avfall som kommunen 
ansvarar för utförs av kommunens avfallsorganisation och upphandlad entreprenör. 
 
4 § Tillsynsmyndigheten sköter tillsynen av avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken 
och enligt de här föreskrifterna meddelade med stöd av miljöbalken. 

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare 
5 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för avfallshanteringen gentemot kommunen. 
Fastighetsinnehavarens ansvar enligt de här föreskrifterna ska i samma utsträckning 
gälla nyttjanderättshavaren. 
 
Fastighetsinnehavaren är skyldig att informera den eller de som bor på eller är 
verksamma inom fastigheten om reglerna för avfallshantering. 
 
Fastighetsinnehavaren ska utan dröjsmål anmäla ändringar av ägandeförhållanden, eller 
andra ändringar som berör avfallshanteringen, till kommunens avfallsorganisation.  
  

§ 1 Bemyndigande 
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap.  
1 och 2 §§ avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa 

föreskrifter för avfallshantering i Lomma kommun.  

§ 2 Ikraftträdande 
2 § Dessa föreskrifter träder i kraft den 2021-01-01 då tidigare beslutade 

föreskrifter Dnr XX 20XX/XX upphör att gälla. 

Alla ord som är 
understrukna förklaras i 

bilaga 1 tabell 1.   
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Betalning 
6 § Avgift ska betalas, enligt kommunens avfallstaxa, för insamling, transport och 
behandling av avfall som utförs genom kommunens försorg. 

Skyldighet att överlämna hushållsavfall 
7 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till kommunens 
insamlingssystem om inte annat anges i de här förskrifterna. 

Särskilt om hushållsavfall från verksamheter 
8 § Hushållsavfall från verksamheter ska hämtas av kommunens avfallsorganisation. 
För sådant avfall gäller §§ 3-62 om inte annat anges i de här föreskrifterna. 

Uppgiftsskyldighet  
9 § Den som inom kommunen bedriver en yrkesmässig verksamhet som ger upphov till 
annat avfall än hushållsavfall, ska på begäran lämna uppgifter om avfallet till kommunens 
avfallsorganisation. Det ska vara uppgifter som behövs som underlag för kommunens 
renhållningsordning, till exempel vilken typ av avfall det rör sig om, sammansättning, 
mängd och hantering. 
 
Den som är innehavare av en hamn ska enligt 4 kap. 9 § avfallsförordningen lämna 
uppgifter till kommunen om behovet av avfallshantering enligt 4 kap. 8 § 
avfallsförordningen.  

Åtgärder om föreskrifterna inte följs 
10  § Om de här föreskrifterna inte följs, exempelvis vid felsortering, dåligt eller felaktigt 
emballerat avfall, avsaknad av farbar väg, felplacerad, överfull eller för tung behållare har 
kommunens avfallsorganisation rätt att inte utföra ordinarie hämtning.   
 
Efter att fastighetsinnehavaren har rättat till felen hämtas avfallet antingen vid nästa 
ordinarie hämtningstillfälle, eller som en beställd extrahämtning mot avgift enligt 
avfallstaxan.  
 
För avfall från små/enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall 
ska extrahämtning beställas efter att felet rättats. 
 
11  § Om rättelseåtgärd inte sker, eller om det finns risk för olägenhet för människors 
hälsa eller miljön om avfallet lämnas kvar på fastigheten, har kommunens 
avfallsorganisation rätt att hämta avfallet på annat sätt än ordinarie hämtning. Hämtning 
utförs mot särskild avgift enligt kommunens avfallstaxa. Vid upprepade fel kan 
avfallsansvarig nämnd ändra abonnemanget. 
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§ 12 Ny- och ombyggnation 
12  § Bygglovshandläggare och kommunens avfallsorganisation ska kontaktas så tidigt 
som möjligt inför ny- och ombyggnation, större renovering av avfallsutrymme. 
Kommunens avfallsorganisation ska kontaktas inför installation och anläggande av 
små/enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tankar för malt matavfall. Inför 
installation och anläggande av små/enskilda avloppsanläggningar ska även 
tillsynsmyndigheten kontaktas, som handlägger anmälningar och ansökningar gällande 
små/enskilda avlopp. Inför installation och anläggande av fettavskiljare ska VA-huvudman 
även kontaktas. Detta ska ske tidigt i planeringsskedet för samråd om placering och 
utformning. 
 
Vid utformning och placering av utrymmen och anläggningar ska hänsyn tas till vad som 
utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall. Platsen där hämtningsfordonet stannar 
ska anpassas till den typ av behållare som ska hanteras på platsen, anläggningen som 
ska tömmas, samt storleken på hämtningsfordonet. 

 
  

Bestämmelser som särskilt ska tas hänsyn till är:  
§§ 13-16 om avfallsutrymme 

§§ 17-21 om anläggning och installation 

§§ 22-27 om hämtningsplats och dragväg 

§§ 28-31 om transportvägar  

§§ 32-40 om åtgärder inför hämtning och införskaffande av behållare med mera 
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§§ 13-21Utrymmen, installation och anläggande 
Utformning av avfallsutrymmen 
13  § Avfallsutrymmen ska svara mot fastighetens behov av förvaring, källsortering och 
borttransport av avfall. Avfallsutrymmena ska vara väl tilltagna med marginal för 
förändringar av hur fastigheten används, eller förändrade krav på sortering.  
 
14  § När en fastighet använder kärl ska det finnas tillräckligt med plats runt varje kärl för 
att de ska kunna hanteras. Gången mellan rader av kärl ska vara fri och minst 1,5 meter 
bred. Mellan varje kärl ska det vara minst 6 cm på vardera sida.
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16 § Kommunens avfallsorganisation ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där 
avfall hämtas. Nycklar, portkoder och dylikt ska fastighetsinnehavaren förse kommunens 
avfallsorganisation med, i den omfattning organisationen önskar. Ändringar ska utan 
anmaning meddelas kommunens avfallsorganisation. 

15 § Avfallsutrymmen ska: 
• Placeras och utformas så att personer som ska lämna avfall eller personal som 

ska hämta avfall inte riskerar att skadas. 

• Placeras så att avfall inte transporteras genom utrymmen där livsmedel hanteras 
när avfall ska hämtas från avfallsutrymmet till hämtningsfordonet. 

• Ha god belysning i rum för kärl och andra behållare samt utanför 
avfallsutrymmen. Belysningen ska placeras så att den inte kan skymmas av dörrar 
eller portar. 

• Ha dörrar med uppställningsanordning som enkelt kan aktiveras. 

• Kunna lämnas utan nyckel.  

• Inte ha trappsteg, trösklar eller liknande.  

• Vara tydligt skyltat utifrån med att det är ett avfallsutrymme. 

• Vara tydligt skyltade med vilken typ av avfall som ska läggas i respektive 
behållare. Fastighetsinnehavaren ansvarar för skyltning och att informationen är 
tydlig både för de som lämnar avfall och för hämtningspersonal. 
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Små/enskilda avloppsanläggningar,  
fettavskiljare och tankar för matavfall 
17 § När hämtning ska ske med slamsugningsfordon ska avstånd mellan platsen där 
hämtningsfordonet stannar och anslutningspunkten för tömning vara mindre än 10 meter, 
om det inte finns särskilda skäl för undantag. Tillägg för dragning av kärl kan beställas 
enligt Lomma kommuns avfallstaxa, maximal dragväg är 40 meter från platsen där 
hämtningsfordonet stannar till anslutningspunkten för tömning om det inte finns särskilda 
skäl för undantag. Höjdskillnaden mellan platsen där hämtningsfordonet stannar och 
botten på anläggningen ska vara mindre än 5 meter, om det inte finns särskilda skäl för 
undantag. 
 
18  § Anläggningen ska vara försedd med de säkerhetsanordningar som behövs med 
hänsyn till anläggningens konstruktion och placering. Den ska vara tillsluten på ett 
barnsäkert sätt, men enkel att öppna för den som ska tömma.  
 
Avfallet hämtas bara om anläggningen är försedd med anslutningsanordning som är 
godkänd av kommunens avfallsorganisation och som är anpassad till de 
insamlingsfordon som normalt används i kommunen. 
 
19  § En anläggning som tas ur bruk för att anslutas till kommunalt avloppsnät, eller annan 
godkänd avloppsanläggning, ska sluttömmas. Fastighetsinnehavaren ska så snart som 
möjligt efter att VA-huvudmannen har godkänt anslutningen beställa sluttömning från 
kommunens avfallsorganisation.  
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Underjordsbehållare, andra bottentömmande  
behållare och filterkassett/säck 
20  § Vid installation ska behållaren eller anläggningen utformas så att den är åtkomlig för 
fordon utrustat med kran. Det gäller underjordsbehållare, andra bottentömmande 
behållare, anläggning med fosforfilterkassett eller anläggning med säck för filtermaterial. 
 
Behållaren eller anläggningen ska installeras så att avståndet mellan platsen där 
hämtningsfordonet stannar och behållarens lyftanordning är högst 5 meter. Gränsen på 5 
meter gäller för behållare som väger högst 2 000 kilogram. Om behållare väger högst 
1 000 kilogram är 10 meter godkänt.  
 
Den fria höjden ska vara minst 12 meter över kranfordonet. Det ska också vara minst 
samma fria höjd mellan platsen där kranfordonet stannar och behållaren eller 
anläggningen.  
 
21 § För att avfall i underjordsbehållare ska kunna transporteras bort ska behållaren vara 
försedd med tömningsanordning som är godkänd av kommunens avfallsorganisation, och 
anpassad till de insamlingsfordon som normalt används i kommunen. 
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§§ 22-31 Hämtningsplats, drag- och transportväg 
Hämtningsplats och dragväg 
22 § Hämtning av hushållsavfall sker:  
 

- vid tomtgräns vid väg som är farbar enligt §§ 28-30, 
- vid plats som är överenskommen med kommunens avfallsorganisation eller  
- vid en plats som är anvisad av kommunen.  

 
Den avfallsansvariga nämnden anvisar plats. 
 
23 § Vid extraordinära händelser, till exempel vid snöoväder, ska fastighetsinnehavaren 
vid behov lämna hushållsavfall på en uppsamlingsplats som kommunens 
avfallsorganisation hänvisar till. 
 
24 § Kärl ska placeras så att god arbetsmiljö och trafiksäkerhet uppnås. Kärl ska till 
exempel placeras så att hämtningsfordonet inte är skymt vid tömning, av till exempel ett 
backkrön eller en kurva.  
 
25 § Platsen där kärlet eller kärlen ställs upp inför hämtning ska vara belägen så nära 
platsen där hämtningsfordonet stannar som möjligt. När hämtningsfordonet inte kan 
köras fram intill kärlet, eller avfallsutrymmet för kärl, debiteras avgift för dragväg enligt 
kommunens avfallstaxa. Maximalt tillåtna dragväg är 40 meter för kärl. Kärl för 
trädgårdsavfall ska stå vid tomtgränsen vid en väg som är farbar enligt §§ 28-30, eller vid 
överenskommen plats. Dragväg för kärl avsett för trädgårdsavfall är inte tillåten. Det kan 
finnas olika hämtningsplatser för olika sorters avfall som uppkommer inom samma 
fastighet. 
 
26 § Vid tömning av små/enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för 
matavfall där hämtningsfordonet inte kan köras intill anslutningspunkten, debiteras en 
avgift för dragväg för slang enligt kommunens avfallstaxa. 
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27 § Det är fastighetsinnehavarens ansvar att se till att dragvägen mellan behållaren eller 
tömningsanslutningen och platsen där hämtningsfordonet stannar uppfyller följande krav: 
 

- Dragvägen ska hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri i sådan 
utsträckning att personalen kan gå och flytta kärl eller slang utan svårighet. 
Dragvägen bör ha belysning. Det gäller både vid tömning av kärl och när slang 
dras till små/enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall. 
 

- Dragväg för tömning av kärl ska vara jämn, plan och hårdgjord. Dragvägen ska 
vara utan trösklar och trappsteg. Passager ska vara anpassade till de kärl som 
används vid fastigheten. Dragvägen bör inte luta. Om lutning inte kan undvikas 
bör den inte överstiga 1:20 och ska inte överstiga 1:12. 

Transportväg 
28 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportvägen fram till platsen där 
hämtningsfordonet stannar är farbar. 
 
Om transportvägen utgörs av en enskild väg ska den vara dimensionerad och hållas i 
sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle. Vägen ska vara anpassad för de 
hämtningsfordon som normalt används i kommunen.  
 
29 § Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt och det ska inte finnas utstickande 
grenar eller andra hinder. Transportvägen ska också röjas från snö och vara halkfri. 
Vägen ska ha en fri höjd på minst 4,7 meter.  
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Transportvägen ska vara minst 5,5 meter bred om vägen inte är enkelriktad. Om bilar får 
parkeras längs vägen så ska den vara bredare. Om vägen är enkelriktad och det inte 
finns parkerade fordon kan vägen vara smalare, men den ska vara minst 3,5 meter.  
 
Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden eller på den fria bredden.  
Transportvägen ska klara tyngden av de hämtningsfordon som normalt används. 
 
30 § Om hämtningsfordonet behöver vända ska det gå att göra på ett trafiksäkert sätt. Av 
säkerhets- och arbetsmiljöskäl ska backning med hämtningsfordonet i största möjliga 
mån minimeras. Backning bör inte förekomma annat än i undantagsfall, och då endast 
korta sträckor till exempel i syfte att vända. Backning ska särskilt undvikas intill gång- och 
cykelbanor, lekplatser, bostadsområden, skolor, förskolor eller äldreboenden. 
Fastighetsinnehavare med enskild väg eller tomtmark, som utnyttjas vid hämtning av 
hushållsavfall, ska upprätta en vändplats som är utformad som en vändplan eller en 
trevägskorsning. Vändplatsen ska ha en radie på minst 9 meter.  
 
31 § Om en farbar transportväg inte kan upprättas, eller det av andra skäl såsom 
exempelvis arbetsmiljö- eller säkerhetsskäl inte bedöms möjligt att hämta avfallet på 
fastigheten, ska avfallet lämnas på en plats som har överenskommits med kommunens 
avfallsorganisation eller anvisas enligt § 22. 
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§§ 32-38 Åtgärder inför hämtning 
Tömning av kärl, container eller säck  
32 § Behållare ska placeras enligt instruktioner från kommunens avfallsorganisation så 
att hämtning kan ske med de insamlingsfordon som används och så att hämtningen 
underlättas. Behållare ska vara uppställda i markplan om fastighetsinnehavaren inte har 
kommit överens om annat med kommunens avfallsorganisation. Kärl ska placeras och 
vändas med draghandtag ut mot gatan enligt instruktioner från kommunens 
avfallsorganisation. 
 
33 § Behållare ska placeras väl synligt senast klockan 06.30 på hämtningsdagen, om 
fastighetsinnehavaren inte har kommit överens om annat med kommunens 
avfallsorganisation.  
 
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att se till att behållare står upprätt och inte hindrar 
gående, cyklister eller andra trafikanter. 
 
34 § Behållare får inte fyllas så mycket att den inte kan stängas 
helt. Den får inte heller vara så tung att arbetsmiljökraven inte 
uppfylls eller att det blir svårt att flytta den. Kärl får inte vara 
fastspända eller fastlåsta när avfallet ska hämtas. När flera kärl står 
tillsammans ska utrymmet framför och mellan kärlen vara så stort 
att de lätt kan dras ut och ställas tillbaka. Det får inte ligga föremål 
på behållaren vid hämtningstillfället. Det ska inte heller finnas snö 
eller is på locket. Locket får inte vara fastspänt eller låst med annat 
lås än ett som kommunens avfallsorganisation tillhandahåller.  
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Tömning av små/enskilda avloppsanläggningar,  
fettavskiljare och matavfallstankar 
35 § Innan tömning ska fastighetsinnehavaren se till att anläggningen är förberedd för 
tömning med det fordon som används. 
 
Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin 
anläggning från skador vid tömning. I god tid innan tömning ska fastighetsinnehavaren 
förse kommunens avfallsorganisation med skriftliga och tydliga instruktioner för tömning. 
Instruktionerna ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När det saknas 
instruktioner har kommunens avfallsorganisation rätt att inte utföra ordinarie tömning. 
 
36 § Små/enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara 
lätt tillgängliga inför tömning. När anläggningen ligger utanför fastigheten, eller det är 
oklart vilken fastighet anläggningen tillhör, ska anläggningen vara markerad med skyltar 
som visar vilken fastighet den hör till. Anläggningar som kan vara svåra att hitta ska 
märkas ut tydligt inför tömning.  
 
37 § Lock eller manlucka får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Lock 
eller manlucka får väga högst 15 kg, om det inte finns särskilda skäl för undantag.  
 
38 § Inför hämtning ska fastighetsinnehavaren se till att fosforfilterkassett, eller annan 
flyttbar behållare som ska tömmas med fordon utrustat med kran, placeras inom det 
tillåtna avståndet som anges i § 20. Fastighetsinnehavaren ska också koppla loss 
anslutningar inför hämtning så att det går att lyfta fosforfilterkassetten eller säcken med 
filtermaterial. 
 
Filtermaterial i lösvikt ska gå att suga upp med slamsugningsfordon. När det behövs ska 
fastighetsinnehavaren tillföra vatten eller lösgöra filtermaterialet så att det kan sugas upp. 
Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska fastighetsinnehavaren se till att 
anläggningen får nytt filtermaterial innan anläggningen används igen.  
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§§ 39-45 Införskaffande, ägande och skötsel 
Införskaffande och ägande av behållare,  
anordning och anläggning 
39 § I kommunen får endast de behållare som anges i avfallstaxan användas och som 
kan tömmas med de insamlingsfordon som används i kommunen.  
 
Fastighetsinnehavaren ska beställa de behållare och det hämtningsintervall som 
motsvarar fastighetens behov. Om avfallsmängden som uppstår på fastigheten inte ryms 
i behållare med befintligt abonnemang får avfallsansvarig nämnd besluta om ändringar av 
antal behållare, storlek på behållare och intervall för hämtning.   
 

40 § Kärl och andra behållare som tillhandahålls av kommunens 
avfallsorganisation ägs av kommunens avfallsorganisation.  

Säck och säckställ införskaffas av fastighetsinnehavaren.  

Container införskaffas och ägs av entreprenören.  

Underjordsbehållare och andra bottentömmande behållare införskaffas och ägs av 
fastighetsinnehavaren.  

Små/enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och tank för matavfall 
införskaffas och ägs av fastighetsinnehavaren. Matavfall från avfallskvarn får bara 
ledas till separat tank för detta ändamål, inte till avloppsnät eller små/enskilda 
avloppsanläggningar.  

Underjordsbehållare samt andra behållare och anordningar för avfallshantering 
ska godkännas av kommunens avfallsorganisation innan installation. 
Fastighetsinnehavare ansvarar för och bekostar installationerna. 
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Skötsel av behållare, anordning och anläggning 
41 § Behållare, anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshantering ska 
underhållas och ges regelbunden service. Det är viktigt för att kraven på god arbetsmiljö 
ska uppfyllas och för att risken för skada eller olycksfall ska minimeras. Det är även viktigt för 
funktionen och för att undvika buller, lukt, skadedjur med mera. 
 
42 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar underhåll och service av 
anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshanteringen inom fastigheten.  
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för underhåll och service av alla behållare som 
fastighetsinnehavaren själv äger, eller hyr från annan än kommunens avfallsorganisation. 
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att anläggningar för små/enskilda avlopp, 
fettavskiljare och tankar för matavfall sköts enligt tillverkarens anvisningar och att 
åtgärder vidtas, så att anläggningen har god funktion. Fastighetsinnehavaren ansvarar för 
att anläggningar för små/enskilda avlopp och fettavskiljare följer de reningskrav som 
ställs från tillsynsmyndigheten på utgående vatten efter rening.  
 
43 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för rengöring, åtgärder vid nedskräpning och 
tillsyn av samtliga behållare i avfallsutrymmen, eller vid annan plats där behållare som hör 
till fastigheten står. Missköts rengöringen, och fastighetsinnehavaren inte heller rengör 
efter att ha fått en uppmaning, får kommunens avfallsorganisation rengöra behållaren. 
Det sker på fastighetsinnehavarens bekostnad till självkostnadspris eller en avgift enligt 
avfallstaxan. 
 
44 § Behållare får inte ändras, byggas om eller på annat sätt skadas. Om en behållare 
som tillhör kommunens avfallsorganisation behöver repareras efter något sådant har 
kommunens avfallsorganisation rätt att debitera fastighetsinnehavaren kostnaden för det. 
Kommunens avfallsorganisation ansvarar för byte eller reparation av kärl på grund av 
normalt, vardagligt slitage, eller skada som uppstått i samband med tömningen.  
 
När kommunens avfallsorganisation ska utföra underhåll på behållare eller göra ett byte 
ska behållaren vara tillgänglig. 
 
45 § Fastighetsinnehavare får inte byta kärl eller flytta kärlen mellan olika 
hämtningsadresser. Alla sådana förändringar görs i samråd med kommunens 
avfallsorganisation. Varje kärl är uppmärkt för en specifik tjänst och till en specifik 
hämtningsadress.  
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§§ 46-47 Hämtningsområde  
och hämtningsintervall 
46 § Kommunen utgör ett hämtningsområde. 
 
47 § Hämtning av hushållsavfall ska ske med intervall enligt tabell 1 och tabell 2 i bilaga 
2. Alternativen för dessa intervall och tjänster finns i kommunens avfallstaxa. Hämtningen 
sker normalt måndag till fredag. Kommunens avfallsorganisation meddelar i vilken 
ordning hämtning sker. Avfallet ska transporteras bort så ofta att det inte uppstår 
olägenhet för människors hälsa eller miljön.

§§ 48-50 Sortering, emballering och överlämning 
48 § I behållare och avfallsutrymme får bara sådant avfall läggas som behållaren eller 
utrymmet är avsett för. Hämtning av löst avfall som ligger på golvet eller marken ingår 
inte i kommunens ansvar, så länge det inte är fråga om grovavfall. Fastighetsinnehavaren 
ansvarar för att det inte finns fel slags föremål i avfallet som hämtas. För att materialet 
ska kunna återvinnas behöver det vara så rent från andra material som möjligt.  
 
49 § Avfall får inte packas så hårt i behållare att den blir svår att tömma. 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att avfallet lossnar när behållaren töms och att 
avfallet inte har fastnat eller frusit fast.  
 
50 § Fastighetsinnehavare samt hushåll och verksamheter är ansvariga för att sortera, 
emballera, hålla isär och överlämna avfall enligt Tabell 1. Avfall ska vara väl emballerat så 
att det inte uppstår någon skada, något arbetsmiljöproblem eller någon annan olägenhet 
för människors hälsa eller miljön.  
 
Fastighetsinnehavaren ska se till att de som bor eller verkar på fastigheten kan sortera ut 
och hålla avfallsfraktioner åtskilda enligt Tabell 1. Avfall som kan återbrukas ska i första 
hand sorteras och lämnas till en återvinningscentral, om denna möjlighet finns, eller till 
någon second hand-verksamhet. 
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Tabell 1 Bestämmelser om sortering, emballering och överlämning. 

Bygg- och rivningsavfall 

Beskrivning och exempel 
Bygg- och rivningsavfall är avfall som 
uppkommer vid nybyggnation, 
renovering, ombyggnation eller rivning 
av byggnader, eller som uppstår vid 
anläggningsarbete i trädgård. 

Emballering och överlämning 
Hushåll som själva byggt, rivit eller renoverat får 
lämna bygg- och rivningsavfall till en 
återvinningscentral. Det ingår inte i kommunens 
ansvar att samla in eller omhänderta bygg- och 
rivningsavfall som producerats i yresmässig 
verksamhet. 

En del bygg- och rivningsavfall klassas som farligt 
avfall, till exempel eternit som innehåller asbest. 
Sådant avfall måste hanteras enligt regler för farligt 
avfall. Asbest ska förpackas före överlämning. 

Elavfall, ljuskällor och batterier 

Beskrivning och exempel 
Elavfall är allt som drivs med sladd eller 
batteri, till exempel tv-apparater, 
datorer, telefoner, dammsugare, 
tvättmaskiner och vattenkokare. 

Ljuskällor är till exempel glödlampor, 
lågenergilampor och lysrör.  

Batterier är både småbatterier och 
blybatterier/bilbatterier.  

Elavfall, ljuskällor och batterier 
omfattas av producentansvar. 

Emballering och överlämning 
Elavfall, ljuskällor, batterier kan lämnas till en 
återvinningscentral.  

Hushåll får lämna småelektronik, små ljuskällor och 
småbatterier i skåpet Samlaren. 

Hushåll får lämna elavfall, batterier och ljuskällor till 
Farligt Avfall-bilen.  

Småbatterier kan lämnas i batteriholk som finns på 
de flesta återvinningsstationer. 

 

Farligt avfall 

Beskrivning och exempel 
Farligt avfall är sådant avfall som finns 
uppräknat i avfallsförordningen och 
som har egenskaper som gör att det 
måste hanteras särskilt för att inte 
skada levande organismer eller miljön. 
Exempel är färg, lack- och limrester, 
lösningsmedel, sprayburkar, 
rengöringsmedel, bekämpningsmedel 
samt syror. 

Emballering och överlämning 
Farligt avfall från hushåll kan lämnas till en 
återvinningscentral, eller annan plats som 
kommunens avfallsorganisation hänvisar till. Avfallet 
ska sorteras och lämnas enligt instruktioner på plats. 
Vissa typer av farligt avfall kan även lämnas till 
Farligt Avfall-bilen. 

Farligt avfall ska vara tydligt märkt med uppgifter om 
innehåll och lämnas i uppmärkt och väl försluten 
behållare.  

Olika typer av farligt avfall får inte blandas inom 
samma kolli eller i samma flaska. 
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Fosforfiltermaterial 

Beskrivning och exempel  
Fosforfiltermaterial är ett material med 
hög kapacitet för fosforbindning och 
som används i små/enskilda 
avloppsanläggningar för att avskilja 
fosfor från avloppsvatten. 

Emballering och överlämning 
Fosforfiltermaterial hanteras normalt i filterkassett 
eller lösvikt och ska vara förpackat eller tillgängligt 
så att det kan hämtas med ett fordon som är utrustat 
med kran eller suganordning. 

Förpackningar och returpapper 

Beskrivning och exempel 
Förpackningar är en produkt tillverkad 
för att skydda, hantera, leverera och 
presentera en vara. Förpackningar som 
avses här är gjorda av papp, papper, 
kartong, wellpapp, hård- och mjukplast, 
glas, metall eller aluminium. 

Returpapper är tidningar, tidskrifter, 
direktreklam, kataloger och liknande 
produkter av papper.  

Emballering och överlämning 
Förpackningar och returpapper som sorteras i 
behållare på fastigheten ska läggas i avsett fack 
eller behållare. Avfallet får inte emballeras i annat 
materialslag.  

Förpackningar och returpapper kan även lämnas till 
återvinningsstation eller i annat insamlingssystem.  

 

Grovavfall 

Beskrivning och exempel 
Grovavfall är hushållsavfall som är 
tungt eller skrymmande, eller har andra 
egenskaper som gör att det inte är 
lämpligt att samla in i kärl eller säckar, 
till exempel trasiga möbler, cyklar och 
barnvagnar.  

 

 

Emballering och överlämning 
Grovavfall ska lämnas till en återvinningscentral, 
eller till annan plats som kommunens 
avfallsorganisation hänvisar till, och sorteras enligt 
instruktioner på plats. 

Fastighetsinnehavare och hushåll får själva 
transportera grovavfall till återvinningscentral. All 
övrig transport av grovavfall från fastighet ska 
utföras genom kommunens försorg.   

Grovavfall kan hämtas av kommunens 
avfallsorganisation vid fastigheten efter beställning 
och debitering enligt avfallstaxan.  

Grovavfall för separat borttransport ska lämnas 
enligt instruktioner och ska vara märkt så att det 
tydligt syns att det är grovavfall. Avfall som hämtas 
från en fastighet ska kunna hanteras av en person.  
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Latrin 

Beskrivning och exempel 
Blandning av urin och exkrementer från 
människor. 

Emballering och överlämning 
Latrin komposteras på den egna fastigheten, efter 
ansökan enligt § 55.  

Matavfall 

Beskrivning och exempel 
Matavfall är allt biologiskt nedbrytbart 
avfall som utgörs av hushållsavfall och 
som uppstår i livsmedelshantering. Det 
är avfall från hushåll, restauranger, 
storkök och liknande. I begreppet 
matavfall ingår också avfall som mals 
eller hälls ut i vasken, men bara om 
avfallet samlas upp i en sluten tank.  

Emballering och överlämning 
Matavfall läggs i avsedda matavfallspåsar som 
tillhandahålls av kommunens avfallsorganisation och 
sedan i behållaren för matavfall eller i facket för 
matavfall i flerfackskärl. Det är även möjligt att 
kompostera matavfall på den egna fastigheten. 
Kompostering av matavfall ska anmälas enligt § 54. 

Matfetter (flytande) och frityroljor 

Beskrivning och exempel 
Matfetter och frityroljor är allt flytande 
fett som används i samband med 
matlagning.  

Emballering och överlämning 
Matfetter och frityroljor lämnas i genomskinliga och 
uppmärkta behållare med tättslutande lock. 
Behållarna lämnas till en återvinningscentral eller 
annan plats som kommunens avfallsorganisation 
hänvisar till. 
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Restavfall 

Beskrivning och exempel 
Restavfall är det hushållsavfall som 
kvarstår när allt annat avfall (matavfall, 
farligt avfall, förpackningar, returpapper, 
elavfall och annat avfall som omfattas 
av producentansvar) har sorterats ut. 
Grovavfall, trädgårdsavfall, slam, eller 
filtermaterial från små/enskilda 
avloppsanläggningar  räknas inte heller 
som restavfall. 

Exempel på restavfall är diskborstar, 
blöjor, utslitna skor eller 
dammsugarpåsar. 

 

Emballering och överlämning 
Restavfall lämnas i behållaren för restavfall eller i 
facket för restavfall i flerfackskärl. 

Restavfall ska läggas i påse eller emballage av 
lämpligt material och storlek. Påsen eller emballaget 
ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas.  

Dammande avfall ska hanteras och emballeras på 
sådant sätt att avfallet inte kan förorsaka störningar i 
omgivningen.  

Glödande avfall får inte lämnas till kommunens 
avfallshantering. Aska och dylikt ska släckas, så att 
det inte fattar eld, och sedan emballeras ordentligt.  

Stickande och skärande avfall, till exempel trasigt 
glas och porslin, ska förpackas i ett skyddande hölje 
så att ingen kan skadas.  

Små sällskapsdjur, som inte är större än exempelvis 
ett marsvin, och mindre mängder avfall från 
husbehovsjakt kan lämnas i behållare för restavfall. 
Det måste vara väl förpackat och det får inte 
förekomma någon misstanke om smitta.  

Sprutspetsar och kanyler 

Beskrivning och exempel 
Förbrukade sprutspetsar och kanyler 
(eller liknande kliniskt avfall).  

Emballering och överlämning 
Förbrukade sprutspetsar och kanyler (eller liknande 
kliniskt avfall) ska läggas i särskilda behållare som 
hämtas i förväg på apotek och även lämnas där.  
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Trädgårdsavfall 

Beskrivning och exempel 
Trädgårdsavfall är komposterbart avfall 
som uppstår vid normalt bruk av 
trädgård. 

Emballering och överlämning 
Trädgårdsavfall lämnas till en återvinningscentral, 
eller annan plats som kommunens 
avfallsorganisation hänvisar till. Det går även att 
teckna abonnemang för insamling av trädgårdsavfall 
vid fastigheten under delar av året. Avfallet läggs 
löst i behållare för trädgårdsavfall. 

Sten, jord, grus, grövre grenar, rotklumpar, stammar 
och stubbar ska lämnas till en återvinningscentral 
enligt instruktioner.  

Invasiva arter och smittade växtmaterial får inte 
läggas bland trädgårdsavfall, utan ska förpackas och 
lämnas till återvinningscentralen enligt instruktioner 
från kommunens avfallsorganisation. 

Övrigt avfall som omfattas av producentansvar 

Beskrivning och exempel  
Till exempel däck och läkemedel.  

Emballering och överlämning  
Det ska sorteras, emballeras och lämnas enligt 
mottagarens instruktioner. 
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§§ 51-62 Undantag 
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 
51 § När det finns särskilda skäl kan undantag från de här föreskrifterna göras. Det får dock inte 
medföra risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
 
Anmälan eller ansökan om undantag från de här föreskrifterna får endast göras av 
fastighetsinnehavaren (endast fastighetsinnehavaren, inte enligt definitionen i bilaga 1, tabell1). 
Anmälan eller ansökan ska vara skriftlig och adresseras till den instans som är behörig att pröva 
ärendet, se tabell 2. Utöver de villkor för undantaget som anges i de här föreskrifterna kan villkor 
anges i beslutet från prövande instans. 
 
Tillsynsmyndigheten har rätt att ta ut en avgift både för att pröva anmälan eller ansökan och för tillsyn. 
 
Godkända undantag upphör att gälla: 

- vid ägarbyte av fastigheten 
- om förutsättningarna för undantaget förändras eller inte längre är uppfyllda 
- efter tidsperioden som anges i beslutet från beslutande instans  
- efter tidsperioden som framgår av §§ 54-62
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Tabell 2  Sammanställning över undantag och vilken instans som prövar olika ärenden. 

  

ÄRENDE HÄNVISNING TILL 
PARAGRAF I 
FÖRESKRIFTERNA 

ANMÄLAN ELLER ANSÖKAN 
OCH PRÖVANDE INSTANS 

Eget omhändertagande av 
trädgårdsavfall 

§ 53 Ingen anmälan eller ansökan 
krävs 

Eget omhändertagande av 
matavfall 

§ 54 Anmälan till tillsynsmyndigheten 

Eget omhändertagande av 
toalettavfall 

§ 55 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Förlängt hämtningsintervall 
av restavfall 

§ 56 Anmälan till avfallsansvarig 
nämnd 

Gemensamma 
avfallsbehållare 

§ 57 

 

Ansökan till avfallsansvarig 
nämnd 

Gemensamhetslösning § 58 Ansökan till avfallsansvarig 
nämnd 

Uppehåll i hämtning av rest- 
och matavfall 

§ 59 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Uppehåll i hämtning av 
avfall från små/ enskilda 
avloppsanläggningar 

§ 60 Ansökan till tillsynsmyndigheten 

Uppehåll i hämtning av 
avfall från fettavskiljare 

§ 61 Ansökan till avfallsansvarig 
nämnd 

Undantag från skyldigheten 
att överlämna hushållsavfall 
till kommunen 

§ 62 Ansökan till tillsynsmyndigheten 
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Kompostering och annat eget omhändertagande av 
hushållsavfall 
Innehåll i anmälan eller ansökan 
52 § Anmälan eller ansökan om eget omhändertagande av avfall ska alltid innehålla 
följande uppgifter: 
 

- vilka avfallsslag det rör sig om  
- de beräknade avfallsmängderna 
- behandlingsmetod 
- information om omgivning och eventuellt andra relevanta förutsättningar  
- eventuell övrig relevant information för bedömning  
- vilken tidsperiod det gäller 

 
Trädgårdsavfall 
53 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild 
anmälan. 
 
Trädgårdsavfall är olämpligt att elda inom tätbebyggt område. Eldning av trädgårdsavfall 
regleras i kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 
 
Matavfall 
54 § Om en fastighetsinnehavare avser att kompostera fastighetens matavfall inom 
fastigheten, ska det anmälas till tillsynsmyndigheten. Det ska göras minst en månad 
innan komposteringen påbörjas. 
 
Kompostering av matavfall ska ske i en skadedjurssäker behållare som är avsedd för 
ändamålet. Kompostjorden som skapas ska kunna användas på den egna fastigheten. 
Både kompostering och användande av kompostjord ska ske utan risk för olägenheter 
eller näringsläckage. 
 
Toalettavfall eller avfall från små/enskilda avloppsanläggningar 
55 § Om en fastighetsinnehavare avser att kompostera fastighetens toalettavfall eller 
avfall från små/enskilda avloppsanläggningar inom fastigheten, ska ansökan om det 
lämnas till tillsynsmyndigheten minst en månad innan kompostering påbörjas. Ansökan 
kan godkännas om kompostering sker i avsedd anläggning på fastigheten och om 
materialet används som jordförbättringsmedel inom fastigheten.  
 
Ansökan om omhändertagande av toalettavfall med egen anläggning ska, utöver vad 
som anges i § 52, innehålla en komplett beskrivning av anläggningen. 
 
Godkänd ansökan gäller i högst fem år, därefter måste en ny ansökan lämnas in. 
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Förlängt hämtningsintervall 
Restavfall 
56 § Restavfallet kan hämtas var fjärde vecka under förutsättning att: 

• Fastighetsinnehavaren komposterar allt matavfall som uppkommit i hushållet och 
har anmält detta till tillsynsmyndigheten enligt § 54. 

 
Anmälan om hämtning var fjärde vecka ska lämnas till avfallsansvarig nämnd minst en 
månad innan undantaget ska träda i kraft. 
 
Godkänd ansökan gäller i högst tre år, därefter måste en ny ansökan lämnas in. 
 

Gemensam avfallsbehållare 
57 § Två eller tre fastighetsinnehavare, som bor nära varandra och som har samma typ 
av abonnemang, kan efter ansökan till avfallsansvarig nämnd få tillåtelse att använda 
gemensam avfallsbehållare. Det kan tillåtas under förutsättning att:  
 
1. Fastighetsinnehavarna delar samtliga avfallsbehållare som ingår i ett abonnemang. 

De kan få dispens från kravet på att ha ett kärl för matavfall om samtliga 
fastighetsinnehavare komposterar allt matavfall och har gjort anmälan om det enligt 
§ 54. 

2. Det är högst 200 meter mellan ordinarie uppställningsplatser för behållare vid egna 
abonnemang. Det gäller inom detaljplanelagt område. Utanför detaljplanelagt 
område får det vara högst 500 meter. 

3.  Ansökan är undertecknad av samtliga fastighetsinnehavare. 

Ansökan ska lämnas in minst en månad innan undantaget ska börja gälla. Möjligheten att 
använda gemensamt kärl gäller inte för trädgårdsavfall. 
 
Gemensamhetslösning  
58 § Fler än tre fastighetsinnehavare med närliggande fastigheter kan använda 
gemensamhetslösning efter ansökan till avfallsansvarig nämnd. Det kan tillåtas under 
förutsättning att: 
 

1. Lämplig hämtningsplats finns. 

2. Det finns en förening som utgör en juridisk person och som tar på sig ansvaret för 
anordnande och skötsel av den gemensamma avfallslösningen och för att vara 
fakturamottagare.  

 
Ansökan ska lämnas in minst en månad innan gemensamhetslösningen ska börja 
användas.
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Uppehåll i hämtning 
Rest- och matavfall 
59 § Fastighetsinnehavare kan få tillåtelse till uppehåll i hämtningen av rest- och 
matavfall, efter ansökan till tillsynsmyndigheten. Det kan tillåtas under förutsättning att: 
 

- En fastighet med helårsabonnemang inte kommer att nyttjas under en 
sammanhängande period av minst sex månader. 
 

- En fastighet med fritidsabonnemang inte kommer att nyttjas någon gång under 
hämtningsperioden vecka 16-39. 

 
Ansökan ska lämnas in minst en månad innan undantaget ska börja gälla. Uppehåll 
beviljas för högst tre år i taget, därefter måste ny ansökan lämnas in. 
 
Små/enskilda avloppsanläggningar 
60 § Fastighetsinnehavare kan få tillåtelse till uppehåll i hämtning av avfall från 
små/enskilda avloppsanläggningar, efter ansökan till tillsynsmyndigheten. Uppehåll kan 
tillåtas under förutsättning att fastigheten inte kommer nyttjas under en 
sammanhängande period av minst tolv månader.  
 
Ansökan ska lämnas in minst en månad innan undantaget ska börja gälla. Uppehåll 
beviljas för högst tre år i taget, därefter måste ny ansökan lämnas in. 
 
En förutsättning för uppehåll är att det inte finns avfall i anläggningen när uppehållet 
börjar gälla.  
 
Fettavskiljare 
61 § Fastighetsinnehavare kan få tillåtelse till uppehåll i hämtning av avfall från 
fettavskiljare, efter ansökan till avfallsansvarig nämnd. Uppehåll kan tillåtas under 
förutsättning att fettavskiljaren inte kommer nyttjas under en sammanhängande period av 
minst tolv månader.  
 
Ansökan ska lämnas in minst en månad innan undantaget ska börja gälla. Uppehåll 
beviljas för högst tre år i taget, därefter måste ny ansökan lämnas in. 
 
En förutsättning för uppehåll är att det inte finns avfall i anläggningen när uppehållet 
börjar gälla. 
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Undantag från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till 
kommunen 
62 § Fastighetsinnehavare kan ansöka hos tillsynsmyndigheten om att få tillåtelse att 
själv ta hand om sitt hushållsavfall. Kravet är att det kan ske på ett sätt som är 
betryggande för människors hälsa och miljön.  
 
Det måste finnas särskilda skäl för att tillsynsmyndigheten ska tillåta ett undantag från 
skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen. Fastighetsinnehavaren måste 
kunna visa att allt avfall som uppstår på fastigheten kan tas om hand på fastigheten, på 
ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön. Fastighetsinnehavaren får 
inte använda varken kommunens återvinningscentral eller andra avfallstjänster under 
tiden som undantaget gäller. 
 
Ansökan ska innehålla uppgifter enligt § 52 och ska lämnas in minst en månad innan 
undantaget ska börja gälla. Undantag beviljas för minst ett år och högst tre år i taget. 
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Bilaga 1 - Definitioner 
I tabell 1 anges termer och begrepp som används i de här föreskrifterna med de betydelser som 
anges i denna bilaga. 

 

Tabell 1 Olika begrepp som används i föreskrifterna, eller i anslutning till föreskrifterna. 

BEGREPP FÖRKLARING 

Anläggning 

 

Små/enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för 
matavfall. 

Anordning Alla typer av stativ/hållare för behållare, karusell för sopsäckar, kärl- 
och säckväxlare, sopnedkast, kärlskåp, kassun till 
underjordsbehållare eller annat som används vid uppsamling av 
avfall. 

Avfall Varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller 
ämnar göra sig av med. 

Avfall som kan 
förberedas för återbruk 

 

Saker som ägaren vill göra sig av med, men som fortfarande är 
funktionsdugliga, hela och rena. Exempel är möbler, husgeråd, 
textilier och cyklar. 

Avfallsansvarig nämnd Den nämnd som utses enligt kommunens reglemente. 

Avfallshantering Insamling, transport eller behandling av avfall. 

Avfallsutrymme Ett utrymme som behållare eller löst avfall hämtas från. Det är till 
exempel miljöhus och miljörum. 

Behållare Kärl, säck, container, underjordsbehållare, bottentömmande 
behållare, eller annan behållare för uppsamling av hushållsavfall. 

Farligt Avfall-bilen Farligt Avfall-bilen är en specialutrustad lastbil, som några gånger 
om året tar emot farligt avfall från hushåll på olika platser i 
kommunen. Till Farligt Avfall-bilen kan privatpersoner lämna farligt 
avfall, inklusive mindre el- och elektronikprodukter, upp till en 
mikrovågsugns storlek. Se mer information på sysav.se. 

Fastighetsinnehavare Den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som 
fastighetsägare. 

Fettavskiljare En anläggning för att samla upp och separera fettavfall från 
avloppsvatten.  

Fosforfiltermaterial Fosforfiltermaterial används i fosforfällor som är ett komplement till 
en biologisk behandling, till exempel en markbädd. Fosforfällor kan 



 

 

också användas som efterbehandling efter till exempel ett 
minireningsverk.  

Reningen i en fosforfälla bygger på att fosfor i avloppsvattnet binds 
till ett material med hög kapacitet för fosforbindning. I allmänhet 
används kalkbaserade filtermaterial. Fosforfällor innehåller en 
utbytbar filterkassett, eller säck, eller filtermaterial i lösvikt. 

Hushållsavfall Med hushållsavfall menas i dessa föreskrifter det avfall som 
kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, det vill säga 
avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från 
annan verksamhet. 

I begreppet avfall från hushåll inryms avfall som kan uppkomma i 
bostäder och som kallas kommunalt avfall i 15 kap 3 § miljöbalken. 
Det är till exempel matavfall, restavfall (städsopor, hygienavfall), 
grovavfall, trädgårdsavfall, samt döda sällskapsdjur. 

I begreppet ingår även latrin, avfall från små/enskilda 
avloppsanläggningar, till exempel slam, förbrukade 
fosforfilterkassetter eller säckar med förbrukat filtermaterial. 

Farligt avfall från hushåll ingår i begreppet hushållsavfall, men 
måste hanteras som farligt avfall. Farligt avfall från verksamheter 
ingår inte i hushållsavfall och verksamheter ansvarar själva för att 
deras farliga avfall hanteras på ett miljöriktigt sätt. 

Hushållsavfall uppstår i alla former av boende. Utöver i vanliga 
bostäder uppstår det även vid boende i gästhamnar, 
campingplatser, internat, vårdinrättningar, fängelser, 
militärförläggningar, hotell med mera. 

I begreppet hushållsavfall ingår också visst avfall från verksamheter. 
Avfallet ska gå att jämställa med avfall från hushåll och är ett 
resultat av att människor använder lokaler eller anläggningar. Som 
exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar och restauranger, 
avfall från fettavskiljare, samt avfall som uppkommer genom 
städning och genom att saker kastas i papperskorgar.  

Avfall från tillfälliga arrangemang, järnvägs- och busstationer, 
hamnar, skolor, fritidsanläggningar och samlingslokaler, 
konventionellt avfall från sjukhus och andra vårdinrättningar samt 
avfall från kontor, handel och köpcentrum är hushållsavfall då det 
går att jämställa med avfall från hushåll. 

 
Från 1 januari 2023 gäller att bygg- och rivningsavfall ingår i begreppet 
hushållsavfall om det uppkommer då ett hushåll bygger, renoverar eller 
river. Om däremot en yrkesperson utför arbetet räknas det istället som 
verksamhetsavfall  

Hårdgjord yta Hårdgjord yta där kärl ska dras är till exempel asfalt, betong, 
betongplattor eller hårdpackat grus. Singel och annat löst material är 
inte godkänt. 

  



 

 

Kommunens 
avfallsorganisation 

Kommunens avfallsorganisation är den/det enhet, 
avdelning, förvaltning, kommunförbund eller bolag som 
kommunen har gett i uppdrag att sköta det kommunala 
avfallsansvaret. 

Kompostering Biologisk behandling där matavfall, trädgårdsavfall eller 
latrin bryts ner aerobt (under förbrukning av syre). 

Matavfallstank Matavfallstank är en tank för uppsamling av kvarnat 
matavfall. Tanken töms med ett slamsugningsfordon. 

Minireningsverk Minireningsverk används för att behandla avloppsvatten från 
hushåll. 

Nyttjanderättshavare Den som, utan att omfattas av begreppet 
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja 
fastigheten. I begreppet ingår verksamheter som hyr lokal, 
men inte den som har hyresrätt för bostad.  

Producentansvar Producentansvar är skyldigheten för producent att se till att 
avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds 
eller bortskaffas på ett sådant sätt som krävs för en hälso- 
och miljömässigt godtagbar avfallshantering.  

Renhållningsordning Kommunens renhållningsordning består av:  

• Kommunens avfallsplan ”Från avfall till resurs – 
gemensam kretsloppsplan 2021-2030”, som är 
beslutad av kommunfullmäktige 

• Dessa föreskrifter för avfallshantering  

Samlaren Ett skåp som finns i vissa butiker eller på andra platser, där 
hushåll kan lämna småbatterier, små ljuskällor och 
småelektronik. Se mer information på sysav.se. 

Små/enskilda 
avloppsanläggningar 

Det är sluten tank, trekammarbrunn, slamavskiljare, 
fosforfälla, minireningsverk och andra motsvarande 
anläggningar. Det slam eller förbrukat filtermaterial som 
uppstår i dessa anläggningar ingår i begreppet 
hushållsavfall och kommunen ansvarar för insamling och 
behandling. 

  



 

 

 

 
  

Tillsynsmyndighet En tillsynsmyndighet är den nämnd som utses enligt 
kommunens reglemente. 

Toalettavfall Avfall från mulltoalett, förbränningstoalett, frystoalett, 
latrinkärl och liknande toalettlösningar. 

Transportväg  Den eller de vägar som hämtningsfordonet använder för att 
ta sig fram till platsen där fordonet stannar vid fastigheten 
för hämtning av avfall. 

Underjordsbehållare Behållare som helt eller delvis är nergrävd i marken. Vid 
tömning lyfts behållaren eller en innerbehållare upp, med 
hjälp av en kran på hämtningsfordonet.  

Återvinningscentral (ÅVC) En plats, vanligen bemannad, där hushåll kan lämna 
grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall, farligt avfall och annat 
avfall. Avfallslämnaren sorterar själv avfallet i olika 
behållare, enligt instruktioner på plats. Restavfall och 
matavfall får inte lämnas på ÅVC. 

Återvinningsstation (ÅVS) En plats som ingår i producenternas insamlingssystem och 
är öppen för allmänheten.  

För definitioner av andra termer och begrepp som används i samband med avfallshantering hänvisas 
till 15 kap. miljöbalken och till avfallsförordningen. 

 
 



 

 

Bilaga 2 - Hämtningsintervall 
I denna bilaga anges bestämmelser om hämtningsintervall. Det gäller avfall som hämtas, eller kan 
hämtas efter särskild beställning, vid fastigheten, vilket innefattar rest- och matavfall, grovavfall, 
trädgårdsavfall, avfall från små/enskilda avloppsanläggningar samt avfall från fettavskiljare. 

 
Tabell 1 Bestämmelser om hämtningsintervall för matavfall, restavfall, grovavfall och 

trädgårdsavfall. 
AVFALLSSLAG EN- OCH 

TVÅBOSTADHUS 
SAMT FRITIDSHUS 

FLERBOSTADSHUS/ 
GEMENSAMHETSLÖSNING 

VERKSAMHETER 

Matavfall Normalt varannan 
vecka. 

Fritidsabonnemang 
töms under vecka  
16-39. 

Minst en gång varannan 
vecka och inte oftare än tre 
gånger per vecka. 

Minst en gång 
varannan vecka och 
inte oftare än tre 
gånger per vecka. 

Restavfall Normalt varannan 
vecka. Om matavfall 
komposteras och 
anmälan har gjorts 
enligt § 56, får 
behållare för 
restavfall tömmas var 
fjärde vecka. 

Fritidsabonnemang 
tömsunder vecka  
16-39. 

Minst en gång varannan 
vecka och inte oftare än tre 
gånger per vecka. 

Minst en gång 
varannan vecka och 
inte oftare än tre 
gånger per vecka. 

Grovavfall Det går att beställa 
för enstaka hämtning 
varannan vecka. 

Det går att beställa för 
enstaka hämtning 
varannan vecka. 

 

Trädgårdsavfall Det går att teckna 
abonnemang med 
kärl som töms en 
gång varannan 
vecka under delar av 
året. 

Det går att teckna 
abonnemang med kärl som 
töms en gång varannan 
vecka under delar av året. 

 

 

 
  



 

 

Tabell 2 Bestämmelser om hämtningsintervall för avfall från små/enskilda avloppsanläggningar 
och fettavskiljare.  

TYP AV ANLÄGGNING BESTÄMMELSER OM HÄMTNINGSINTERVALL 

Slutna tankar och 
slamavskiljare anslutna till WC. 

Tömning ska ske efter behov för att upprätthålla en god 
funktion och slamkvalitet i tanken/avskiljaren, men minst en 
gång per år. 

Slamavskiljare för bad-, disk- 
och tvättvatten 

Tömning ska ske enligt tillsynsmyndighetens beslut och i 
övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i 
tanken/avskiljaren. 

Fettavskiljare Tömning ska ske minst 4 gånger per år eller så ofta att 
anläggningens funktion inte försämras och att tömning inte 
försvåras av att fettet stelnar och blir svårt få ut ur 
anläggningen. 

Fosforfällor och 
minireningsverk 

Tömning ska ske enligt det tillstånd som getts av 
tillsynsmyndigheten. Leverantörens anvisningar ska följas 
så att anläggningen upprätthåller en god funktion och 
slamkvalitet. 
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Antagande av ny renhållningsordning för Lomma Kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lomma kommuns nuvarande renhållningsordning gäller till och med år 2020 och förslag till en ny 
renhållningsordning är framtagen. Renhållningsordningen innefattar avfallsföreskrifter (regler för 
avfallshanteringen) och gemensam kretsloppsplan Från avfall till resurs – Gemensam kretsloppsplan 
2021-2030 för Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge 
och Ystad (motsvarande avfallsplan med strategiska mål för avfallshanteringen).  

Hela renhållningsordningen har tagits fram genom ett samarbete mellan tio av Sysavs ägarkommuner 
och Sysav. Den gemensamma kretsloppsplanen är en och samma strategiska plan för alla tio kommuner. 
Det är en styrka att flera kommuner har en gemensam plan med samma mål, så att kommunerna under 
planperioden kan arbeta tillsammans och förmedla samma budskap. Gällande avfallsföreskrifterna har 
en gemensam mall tagits fram, som därefter har lokalanpassats för varje enskild kommun.  

Den gemensamma kretsloppsplanen består av tre mål och 24 tillhörande indikatorer. De tre målen 
uppnås genom att målens tillhörande indikatorer och indikatorvärden uppnås. Kretsloppsplanen är hela 
kommunens strategiska plan som samtliga förvaltningar och kommunala bolag ska arbeta med. Den 
gemensamma kretsloppsplanen har utformats med syfte att vara lättläst, engagerande och intressant 
för en bred målgrupp i kommunen.  

Förslaget till ny renhållningsordning har varit föremål för samråd under perioden 25 mars till 29 april               
2020. Inkomna synpunkter och svar finns i dokument: Samrådsredogörelse – Gemensam kretsloppsplan 
och lokala avfallsförskrifter. Här framgår även vilka ändringar som har gjorts i föreskrifterna och den 
gemensamma kretsloppsplanen samt tillhörande bilagor.  

Enligt 6 kapitlet 3§ Miljöbalken ska kommunen ta fram en miljökonsekvensbeskrivning när en ny 
avfallsplan tas fram om planen har betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att 
integrera miljöaspekter i planen men det är också ett sätt att stämma av att kommunen inte glömmer 
något väsentligt ur miljösynpunkt i planen. 

Den gemensamma kretsloppsplanen kommer att ange förutsättningar för att bedriva verksamheter och 
åtgärder med hänsyn till hur de kan påverka miljön. Kretsloppsplanen kommer också ha betydelse för 
främjandet av hållbar utveckling. I huvudsak är denna påverkan positiv. 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Inför TNAU 200914 
Tekniska avdelningen 
Vår referens: Mattias Persson 
Direkttel: 040-641 10 56 
E-post: Mattias.Persson@lomma.se 
Diarienr: TN  
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Med ovanstående resonemang som grund gör samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen att 
genomförandet av kretsloppsplanen kommer att ha stor betydelse för hållbar utveckling inom 
avfallshanteringen för kommunen och bedöms innebära betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram. 

Arbetet med miljöbedömning, inklusive miljökonsekvensbeskrivning, har skett parallellt med arbetet 
med framtagande av kretsloppsplanen. 

 
Förslag till beslut 
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att föreslå kommunfullmäktige besluta: 

- Att genomförandet av kretsloppsplanen bedöms innebära betydande positiv miljöpåverkan. 
- Att godkänna genomförd miljöbedömning, inklusive miljökonsekvensbeskrivning, av förslag till 

kretsloppsplan 2021-2030. 
- Att anta den gemensamma kretsloppsplanen 2021-2030, med giltighetstid från 1 januari 2021. 
- Att anta avfallsföreskrifterna, vilket innebär fastställande av 1-62 §§ samt bilaga 1 och 2. 

Giltighetstid från 1 januari 2021. Avsnittet ”information” ingår inte i föreskrifter för 
avfallshantering och kan ändras av samhällsbyggnadsförvaltningen vid behov.  

 
 
 
 
Mattias Persson, teknisk chef    
 

Bilagor: 
- Samrådsredogörelse – Gemensam kretsloppsplan och lokala avfallsföreskrifter  
- Föreskrifter för avfallshanteringen inklusive bilagor 
- Från avfall till resurs – Gemensam kretsloppsplan 2021-2030 för Kävlinge, Lomma, Simrishamn, 

Sjöbo, Skurup, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad 
- Bilaga 1-9 tillhörande gemensam kretsloppsplan 



Samrådsredogörelse  
Gemensam kretsloppsplan och  
lokala avfallsföreskrifter 
 
Renhållningsordningen har, i enlighet med 15 kap. 42 § miljöbalken, varit föremål för samråd under 
perioden 25 mars till den 29 april år 2020. Underrättelse om detta har skickats till Länsstyrelsen, 
andra berörda myndigheter, organisationer och företag. Andra intresserade har kunnat ta del av 
förslaget i kommunhusets reception, på biblioteken, på kommunens hemsida och på Sysavs 
hemsida. 

 
Yttranden utan erinran 
 

Kultur- och fritidsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

 
Yttranden med erinran  
 

Kommunstyrelsen  

Synpunkter på den gemensamma kretsloppsplanen: 

- Lomma kommuns planer anger oftast ett mål vart vi ska nå, en åtgärd som bidrar till att nå 
det och en indikator (/nyckeltal) för att mäta arbetets utslag. I förslaget verkar 
”indikatorvärden” som är underordnat ”indikator” ofta utgöra delmål eller måluppfyllnad. Vi 
föreslår att begreppet ”indikatorvärde” byts till ”delmål” eller liknande och placeras över 
”indikator”. Som exempel kan nämnas nedan angivet indikatorvärde som är formulerat som 
ett delmål (ex. ”Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna ska utgöra max 100 
kg/person och år senast år 2030”)  

o Indikator: Insamlad mängd restavfall från kommuninvånarna  
o Indikatorvärde: Max 100 kg/person och år senast år 2030  

- s.20-21. Det bör förtydligas att förbränning till energi inte är inkluderat i spill. Är spill bara 
deponi? Ett tydliggörande hade varit att ha två pilar ut ur kretsloppet en med spill och en 
med energi. Energin som bildas kommer inte att fortsätta snurra runt i kretsloppet. 

- s.21. Byt ut ”måste” i första meningen av målbeskrivningarna till ”ska”. 
- s.21. ”Endast det som inte går att materialåtervinna till nya produkter ska återvinnas som 

energi, annars ökar spillet från kretsloppet.” Denna formulering borde vara en del av 
beskrivningen till mål 2, om både materialåtervinning och energi ingår i kretsloppet.  

- s.25. Detta skulle kunna döpas om till åtgärder. Det vore bra om de delades in under olika 
mål med tillhörande indikatorer. Det är viktigt att de som ansvarar för att genomföra arbetet 
(nämnderna) förstår dessa åtaganden. 



- s. 68. Det anges att planen inte innefattar åtgärder. Detta innebär att nämnden ansvarar för 
ett mättal (det som kallas indikator). Vad innebär det? Ska enbart nämnden ansvara för att 
status rapporteras? Ska nämnden själv då bedöma åtgärder och ev. tillkommande 
kostnader? I så fall måste detta tydliggöras. Nämnderna måste tydligt förstå vad det är de 
ansvarar för. Det beskrivs att åtgärder hanteras i de tvååriga handlingsplanerna, det bör 
dock läggas till att ansvarig nämnd ansvarar för uppfyllnad av indikatorvärdet (det som vi 
tycker bör ändras till delmål, se ovan) och genomförande av åtaganden. 

- s. 68. Två år är kort tid för att hantera och färdigställa åtgärder i efterföljande 
handlingsplaner. Tillkommande kostnader för åtgärder måste dessutom budgeteras året 
innan de ska genomföras.  

- Bilaga 1. Det viktigaste i hela huvuddokumentet är mål, åtaganden (s.25), indikatorer och 
indikatorvärden. För att underlätta hanteringen bör dessa viktiga formuleringar numreras 
och förtydligas. Förslagsvis läggs även åtaganden in i tabellen i bilaga 1 under respektive mål 
och samtliga ställningstaganden i bilagan numreras.  

Remissvar:  

Ett tydligt budskap från alla kommunernas politiker och tjänstemän inför framtagandet av ny 
renhållningsordning var att minimera antalet mål. Målen i nuvarande avfallsplan, 8 stycken, 
framhölls som alltför många. I den gemensamma kretsloppsplanen finns därmed tre mål som ska 
täcka allt som rör avfallsområdet, vilket innebär att målen blir stora och breda. Att indikatorerna kan 
uppfattas som delmål är förståeligt men valet av målstruktur är gjord för att den ska passa alla 10 
kommuner och dess måluppföljningsverktyg. Samråd kring målstrukturen har genomförts under hela 
processen i alla kommuner. Detta gäller även åtaganden och åtgärder.  

När det gäller åtgärder är det viktigt att det finns en flexibilitet och möjlighet att prioritera utifrån 
respektive kommuns förutsättningar. Istället för direkta åtgärder finns det tydliga åtagande, och om 
de följs kommer det att starkt bidrar till att uppfylla målen.  Ändringar i text och layout har gjorts på 
sidan 18-25 för att kopplingen mellan mål och indikatorer ska bli tydligare. 

I resurssnurran, som visar de tre målen, är spillet i detta fall nedskräpning och förbränning av 
material som hade kunnat materialåtervinnas.  

På sidan 21 har ”måste” i första meningen av målbeskrivningarna bytts ut till ”ska”. 

Förslaget på formulering på sidan 21 läggs till, men tillsammans med målet om minskat spill.  

Bilaga 1 har ändrats och förtydligats gällande vad som menas med ansvar. Ansvaret har delats upp 
på två olika ansvarsområden, dels ansvariga för åtgärdsarbetet, dels uppföljningen. Ansvar för 
åtgärdsarbete innebär att se till att den egna verksamheten arbetar mot målen och tar fram åtgärder 
till en handlingsplan och bedöma eventuella extra kostnader. Den gemensamma kretsloppsplanen 
innehåller inga konkreta åtgärder utan åtgärder kommer återfinnas i de kommande kommunala 
handlingsplanerna. Handlingsplanerna ska innehålla en kostnadsbedömning. 

Skulle vissa åtgärder på grund av komplexitet eller resurskrävande ta längre tid än två år att 
genomföra, kan dessa följa med in i ny handlingsplan. Det är samtidigt viktigt att handlingsplaner är 
aktuella och uppdaterade. Möten med den kommunala samordningsgruppen där handlingsplaner 
tas fram behöver synkas med budgetarbetet. 

Ansvar för åtgärdsarbetet innebär inte att bevaka att andra verksamheter arbetar mot målen. 
Nämnden ansvarar för att rapportera sin egen status. 



Ansvar för uppföljning innebär olika i respektive kommun och behöver därför vara kommunspecifikt. 
För Lomma kommuns del innebär det att följa de rutiner som gäller för övrig måluppföljning i 
kommunen.  

 

Socialnämnden 

Synpunkter på den gemensamma kretsloppsplanen: 

- Socialnämnden anser föreliggande förslag ambitiöst och välbalanserat, och utformat på ett 
sätt som gör det möjligt för nämndens verksamheter att verkningsfullt bidra till uppsatta 
mål. Med detta sagt vill nämnden föra fram följande: 

- Vid genomförande av aktiviteterna i kretsloppsplanen måste hänsyn genomgående tas till 
tillgängligheten för invånare med funktionsbegränsningar. Detta gäller t ex vid den fysiska 
planeringen och avseende information och kommunikation. Det ska vara lätt att göra rätt, 
för alla.  

- Utifrån ett verksamhetsperspektiv anser nämnden det angeläget att det, med stöd från 
samhällsbyggnadsförvaltningen, genomförs en inventering av verksamheternas befintliga 
avfallshantering. En inventering i syfte att, där det förekommer, finna och om möjligt 
undanröja utrymmesmässiga eller andra hinder för en praktiskt smidig hantering för 
verksamheten. Det ska vara lätt att göra rätt, för alla.  

- Vidare är det viktigt att upphandlingar som genomförs kommuncentralt och leder till avtal 
för alla förvaltningar att avrop från, säkerställer delaktighet från berörda verksamheter. 
Detta för en ändamålsenlig optimering utifrån såväl kretslopps- som verksamhetsperspektiv.  

- Socialnämnden anser det också angeläget att en uppföljning av förändrade nettokostnader 
till följd av kretsloppsplanen genomförs, såväl för hel kommunen som för respektive nämnd.    

- Socialnämnden har i övrigt inget att erinra mot förslaget.  

Remissvar: Socialnämndens remissynpunkter innebär inga förändringar i den gemensamma 
kretsloppsplanen, dess bilagor eller avfallsföreskrifterna. Synpunkterna är sådana som kan tas i 
beaktande vid planens genomförande.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Synpunkter på den gemensamma kretsloppsplanen:  

- Miljöenheten tycker överlag att den gemensamma kretsloppsplanen är lättläst, har en stilfull 
layout och innehåller tydliga mål. Indikatorerna anses inte vara för detaljerade vilket innebär 
att det finns ett brett utrymme för att nå upp till målen. Att kretsloppsplanen bygger på 
tillitsstyrning är något som anses vara positivt, under förutsättning att uppföljningar görs 
tätt.  

- Miljöenheten vill inledningsvis påpeka att eftersom renhållningsordningen gäller till 2030 
antas att den kommer att revideras vid behov, framförallt med tanke på det så kallade 
avfallspaketet som medför ändringar i svensk lag. Vissa bestämmelser ska redan vara på 
plats i juli 2020. Till exempel ska begreppet, kommunalt avfall, införas. Regeringen har 
föreslagit att begreppet hushållsavfall ersätts med kommunalt avfall i svensk rätt. I 
avfallsdirektivet ställs flera nya krav på bygg- och rivningsavfall, som att det ska sorteras i ett 
antal specificerade fraktioner och att bygg- och rivningsavfall ska förebyggas. Det har också 
införts krav på att från januari 2025 samla in farligt avfall från hushåll och textilavfall separat. 



Medlemsstaterna ska också, senast till december 2023, säkerställa att biologiskt avfall 
antingen separeras och materialåtervinns vid källan eller samlas in separat.  

- Eftersom kretsloppsplanen bygger på tillitsstyrning och att kommunerna själva bedömer 
vissa indikatorvärden är det bra att det sker uppföljning regelbundet, främst för att 
kontrollera att åtgärder görs och i vilken omfattning, men även för att dela med sig av 
kompetens och arbetssätt som fungerar. Fördelarna med samverkan finns bra beskrivet 
under STYRMEDEL OCH VERKTYG. Det anses emellertid något oklart i vilken omfattning 
kommunerna själva ska bedöma om indikatorvärdena är uppfyllda. Förslagsvis kan detta 
förtydligas under beskrivningen som finns i UPPFÖLJNING AV DEN GEMENSAMMA 
KRETSLOPPSPLANEN eller att det kommer beskrivas ytterligare i kommande handlingsplaner.  
Det finns 2 indikatorer där Miljö- och byggnadsnämnden är ensam ansvarig nämnd. 
1. Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med verksamhetsutövare inom 
kommunen för att dessa ska förebygga avfall  
lndikatorvärde: Aktivt arbete i alla elva kommuner senast år 2025 (arbetar aktivt/inget aktivt 
arbete) 
2. Kommunens arbete genom sin tillsynsmyndighet med livsmedelsverksamheter inom 
kommunen för att dessa ska källsortera avfall 
lndikatorvärde: Aktivt arbete i alla elva kommuner senast år 2025 (arbetar aktivt/inget aktivt 
arbete) 
 
Under SÅ UPPNÅS MÅLEN står att aktivt arbete med att förebygga avfall betyder att arbeta 
efter vägledningen "Förebygga avfall - varför då? Och hur ska vi göra?" framtagen av 
Miljösamverkan Skåne eller jämförbara metoder. Aktivt arbete innebär även att 
avfallsförebyggande tillsyn ingår i tillsynsplanen (verksamhetsplanen). Dessutom innebär det 
att krav på avfallsförebyggande åtgärder ställs mot verksamhetsutövare inom prioriterade 
branscher samt yrkas i remissyttranden till länsstyrelse och mark- och miljödomstol.  
 
Att arbeta aktivt med sortering och återvinning av avfall inom livsmedelsverksamheter 
innebär att kommunens tillsynsmyndighet kontinuerligt kontrollerar och ställer krav på de 
olika verksamheternas avfallshantering. Tillsynsmyndigheten ska framför allt se till att 
sortering och återvinning sker enligt lagstiftning.  
Vi arbetar delvis redan med dessa indikatorer idag, dock bedömer Miljöenheten att mer 
inriktad tillsyn kommer att behöva göras för att "arbeta aktivt" med indikatorerna till 2025. 
Det innebär bland annat att nämnden behöver uppmärksamma arbetet i kontroll och 
tillsynsplanen.  
 
I dagsläget kontrolleras inte livsmedelsverksamheternas källsortering vid den planerade 
tillsynen då inga krav kan ställas i förhållande till livsmedelslagstiftningen. Därmed finns det 
inte utrymme i den årliga avgiften att kontrollera källsortering. För att arbeta med denna 
fråga kommer Miljöenheten därför att behöva bedriva tillsyn i projektform där timavgift 
utgår.  
 
I vägledningen från Miljösamverkan Skåne som nämnden ska arbeta efter ”är det fokus på 
varför och hur vi förebygger avfall snarare än hur tillsyn ska bedrivas, enligt vilka lagstöd, 
vilka krav som kan ställas och liknande. Miljöenheten önskar därför ett förtydligande i vad 
som krävs av nämnden för att uppfylla sin del i detta indikatormål. Förslagsvis blir det mer 
tydligt vilken roll nämnden har om istället för "arbeta efter" står "arbeta efter och ge 
information enligt”. För kommunens C- och U-verksamheter kan arbetet då ingå i den 
ordinarie tillsynen.  
 



- I inledningen till bilaga 1 om ansvarsfördelning för indikatorerna står att "i de fall som flera 
nämnder eller förvaltningar utpekas har alla ett ansvar för indikatorn och ska redovisa sin 
del". För följande indikatorer är samtliga nämnder ansvariga. 
 
1. Kommunens och kommunala bolags arbete med offentliga upphandlingar, med krav 
som leder till återbruk och återvinning av material samt att avfall förebyggs 
2. Kommuninvånarnas förståelse om kopplingen mellan konsumtionsbeteende, 
avfallsmängder och miljöpåverkan 
3. Antal genomförda resurseffektiviserande aktiviteter i kommunens verksamheter och 
kommunala bolag med syfte att förebygga avfall 
4. Kommuninvånarnas upplevelse av hur lätt eller svårt det är det är att återbruka, hyra, 
dela och låna 
5. Andel arbetsplatser i kommunens verksamheter och kommunala bolag där det finns 
tillgång till källsortering 
6. Mängd skräp på land 
7. Kommuninvånarnas upplevelse av förekomsten av nedskräpning 
 
Miljöenheten anser inte att ovanstående indikatorer ryms i aktuellt ansvarsområde. Till viss 
del kan Miljöenheten arbeta med nr. 5-6 genom tillsyn på olika företag i kommunen och vid 
den årliga strandtillsynen. Dock anses det inte i nuläget vara möjligt att bedriva separata 
projekt gällande ovanstående eller kontrollera om indikatorvärdena uppfylls. Om det 
förväntas att nämnden arbetar och redovisar ovanstående indikatorer önskas ett 
förtydligande i vad som, utifrån nämndens uppdrag, kan göras för att uppfylla 
indikatorvärdena. 
 
Det är något oklart hur indikatorerna ska formuleras och läggas in i verksamhetsplanerna. 
Det framgår i kretsloppsplanen att det finns en regional samverkansgrupp som gör 
handlingsplaner med åtgärder två år i taget. Det står också att det i handlingsplanerna 
kommer framgå vilka åtgärder som ska genomföras under året och vem som är ansvarig för 
respektive åtgärd. Miljöenhetens tolkning är då att åtgärderna kan läggas in i nämndens 
kontroll- och tillsynsplanen efter att detta är klart. För att det ska komma med i 
tillsynsplanen för 2021 bör detta i så fall vara klart i september 2020.  
 

Synpunkter på föreskrifterna: 

- Miljöenheten tycker att det hade varit bra om textilinsamling uppmärksammandes i 
avfallsföreskrifternas inledning redan idag. Under ”Textilier” på sida 4 i föreskrifterna står 
endast att det inte finns någon insamling av trasiga textilier i kommunen. Alternativt att den 
uppdateras så fort något blivit aktuellt, antingen när Siptex tas i drift under sommaren 2020 
eller den 1 januari 2025 när det finns krav på att ha infört separat insamling av textilier.  

- I ”Bestämmelser om sortering, emballering och överlämning” finns beskrivet 
tillvägagångssätt för sprutspetsar och kanyler. Miljöenheten önskar att det läggs till 
information om annat smittförande/skärande- och stickande avfall så som lansetter och 
engångsskalpeller. Det finns ett flertal verksamheter i kommunen med denna typ av avfall 
och Miljöenhetens bedömning är att det sorteras olika, även om Apoteket är den mest 
vanliga mottagaren. 

- Matfetter (flytande) och frityroljor ska enligt föreskrifterna lämnas i genomskinliga och 
uppmärkta behållare med tättslutande lock till återvinningscentral. Enligt Sysavs hemsida 
kan mindre mängd matolja som uppstår i hemmet efter matlagning hällas i en 
återförslutningsbar förpackning och läggas i restavfallet/soppåsen. Det står dock inget i 



nulägesanalysen om detta. Om denna metod fortfarande är godkänd kan det med fördel 
förtydliggöras att tillvägagångssättet är baserat på mängder.  

- Om 9 § i avfallsföreskrifterna används för att följa upp indikatorer anser Miljöenheten att 
det bör framgå vad som menas med yrkesmässig verksamhet. Naturvårdsverket har i sin 
handbok belyst vad som kan avses med begreppet, dock är det oklart i hur exempelvis 
bostadsrättsföreningar ska behandlas. Naturvårdsverket menar att på att ”äkta” 
bostadsrättsföreningar, dvs. de som ägnar sig åt att upplåta bostadslägenheter, inte bedriver 
yrkesmässig verksamhet.  

- Under §§ 13-21 ”Utrymme, installation och anläggande” finns information om hur 
avfallsutrymmen ska utformas. Om det är möjligt bedömer Miljöenheten att det hade varit 
användbart med ett utlåtande gällande motverkande av skadedjur. 

- Vad gäller eldning står det följande under trädgårdsavfall (53 §): Trädgårdsavfall är olämpligt 
att elda inom tätbebyggt område. Eldning av trädgårdsavfall regleras i kommunens lokala 
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. I föregående avfallsföreskrifter fanns 
ett förtydligande om att eldning av trädgårdsavfall inom detaljplanelagt område inte är 
tillåtet. I dagsläget står det i Lommas lokala föreskrifter att ”regler om hantering av 
trädgårdsavfall finns i kommunens Renhållningsordning och i miljöbalken (1998:808). 
Eldning för aldrig ske i strid mot lag och skydd mot olyckor (2003:778)”.  
 
Enligt 40 § i Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd får kommunen (i de 
lokala föreskrifterna) meddela tillfälligt förbud mot eldning av löv, kvistar och annat 
trädgårdsavfall inom planlagt område. Detta innebär att eldning i detaljplanelagt område 
endast kan begränsas enligt föreskrifterna. Dock finns praxis i MÖD 2007:24 att det enligt 
bestämmelser i 15 kap. miljöbalken följer att det är förbjudet för fastighetsinnehavare och 
nyttjanderättshavare att elda trädgårdsavfall, om inte en kommun i sin renhållningsordning 
eller genom ett särskilt beslut om dispens medgett ett sådant undantag från sitt 
renhållningsmonopol. Således råder eldningsförbud om inget annat meddelas i våra lokala 
föreskrifter. Det anses dock olämpligt att hänvisa till motsatta dokument, förslagsvis ändras 
de lokala föreskrifterna för att stämma överens med den nya formuleringen i 
renhållningsordningen.  

- Enligt 12 § ska bygglovshandläggare och kommunens avfallsorganisation kontaktas så tidigt 
som möjligt inför ny- och ombyggnation, större renovering av avfallsutrymme samt 
installation och anläggande av små/enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tankar 
för malt matavfall. Byggenheten vill påpeka att det är miljöinspektörer som handlägger 
ärenden gällande installation och anläggande av små/enskilda avloppsanläggningar, inte 
bygglovshandläggare.  

- I 15 § om avfallsutrymme anser Byggenheten att det bör framgå att avfallsutrymmena ska 
utformas tillgänglighetsanpassat så att personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga kan använda utrymmena.    

 

Remissvar:  

Den gemensamma kretsloppsplanen: 

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter ska en avfallsplan revideras vart fjärde år. Den gemensamma 
kretsloppsplanen kommer vid behov uppdateras senast 2025 vilket beskrivs på sidan 71. I samband 
med en uppdatering kommer hänsyn tas till nya lagar, definitioner med mera.  



Bilaga 1 har ändrats och det beskrivs tydligare vad som menas med ansvar. Ansvaret har delats upp 
på två olika ansvarsområden, dels ansvariga för åtgärdsarbetet, dels uppföljningen. Ansvar för 
åtgärdsarbete innebär att se till att den egna verksamheten arbetar mot målen och tar fram åtgärder 
till en handlingsplan och bedöma eventuella extra kostnader. När det gäller åtgärdsarbetet beskrivs 
detta även under rubriken samarbete och tillitstyrning i kretsloppsplanen. Här beskrivs att det finns 
tillit till att åtgärdsarbetet utförs efter de förutsättningar som finns och efter bästa förmåga, samt att 
verksamheterna själva avgör vad de behöver göra för att nå upp till åtagandena inom planen och 
uppnå målen. Att vissa indikatorer i bilaga 1 har samtliga nämnder som ansvariga för åtgärdsarbete 
betyder att det är viktigt att alla arbetar med dessa, men att prioriteringar kan ske. Till exempel blir 
indikatorn för offentliga upphandlingar aktuell först när en upphandling inom avdelningen 
genomförs.  
 

När det gäller genomförande av planen och dess uppföljning kan arbetet beskrivas ytterligare inom 
den kommunala samordningsgruppen. Arbetet sker olika i respektive kommun och därmed är det 
svårt att i detalj beskriva detta i en kretsloppsplan för 10 kommuner. Arbetet behöver följa Lomma 
kommuns rutiner.  

På sidan 34 ändras meningen Aktivt arbete med att förebygga avfall betyder att arbeta efter 
vägledningen "Förebygga avfall - varför då? Och hur ska vi göra?" framtagen av Miljösamverkan 
Skåne eller jämförbara metoder. Ändringen innebär att "arbeta efter" ändras till "arbeta efter och ge 
information enligt”. 

Framtagande av handlingsplaner och åtgärdsarbete kommer inte påbörjas förrän 
renhållningsordningen är antagen i Lomma kommun. Det innebär att åtgärder inte kan komma med i 
nämndens kontroll- och tillsynsplanen förrän år 2022.  

 

Avfallsföreskrifterna: 

Den inledande delen av föreskrifterna som innehåller information kommer inte att beslutas av 
kommunfullmäktige. I och med att denna del endast innehåller information kommer det vara möjligt 
att ändra detta efterhand som lagstiftning och insamlingslösningar förändras.   

Tabell 1 om ”Sprutspetsar och kanyler” har förtydligats med att detta gäller även annat liknande 
kliniskt avfall.   

Föreskrifterna ska inte fungera som en sorteringsguide. Föreskrifterna kan användas i syfte att 
påvisa de regler som finns vid eventuell felsortering eller felemballering. De anvisningar som finns i 
sorteringsguiden gäller fortfarande och fungerar som ett komplement till föreskrifterna. Det 
viktigaste är att föreskrifterna förtydligar att vi har ett ansvar att sortera, exakt hur det ska ske kan 
finnas i form av information på hemsida. 

Avfallsföreskrifterna kommer inte användas vid uppföljning av den gemensamma kretsloppsplanens 
indikatorer.  

En liknande skrivning som miljö- och byggnadsnämnden önskar gällande skadedjur finns i § 41 där 
det står att avfallsutrymmen ska underhållas för att bland annat undvika skadedjur.  

Det är positivt att de lokala föreskrifterna är det som främst hanterar regler kring eldning av 
trädgårdsavfall, och inte avfallsföreskrifterna. 



§ 12 har ändrats till att det är tillsynsmyndigheten som handlägger ärenden gällande installation och 
anläggande av små/enskilda avloppsanläggningar.  

Att avfallsutrymmen ska vara tillgänglighetsanpassade framgår i Boverkets byggregler.  

 

Ändringar 
Sammanställning av ändringar i den gemensamma kretsloppsplanen och dess bilagor utifrån 
remissynpunkter från alla tio kommuner samt övriga interna synpunkter: 

Den gemensamma kretsloppsplanen 

Generell kommentar: Staffanstorp har tagits bort i hela dokumentet samt texter om de elva 
kommunerna har ändrats till tio kommuner. Allt utifrån att Staffanstorp under remisstiden beslutat 
att ta fram en egen avfallsplan.  

Stavfel, mindre layoutändringar, byte av enskilda ord eller meningar har gjorts. Dessa påverkar inte 
innehållet och finns inte med i sammanställningen nedan.  

På grund av de ändringar som gjorts (bild har tagits bort och text har flyttats) har två sidor som blev 
tomma kunnat tas bort. Detta har påverkat sidnumreringen. Nedan hänvisas till sidorna i den 
aktuella kretsloppsplanen.  

Sidan 6-7: uppdaterad innehållsförteckning samt ny bild. 

Sidan 10-11: första stycket tagits bort (beskrivning av målen) samt att text om samarbete och tillit 
flyttats från sid 18 till sid 10.  

Sidan 18-23: större ändringar, layout och texter, då avsnittet behövde göras ännu tydligare hur 
målen och indikatorerna är kopplade samt lyfta fram målen. 

Sidan 18: måltexterna; ändrats från måste till ska. 

Sidan 23: åtaganden för att nå hållbar resursanvändning, istället för resurshantering. 

Sidan 25: Agenda 2030. Tagit bort illustrationer på målbilder då dessa var fel (nr 9 och nr 6). 

Sidan 28: texten har ändrats och flyttats runt, bland annat har förklaringen till index tagits bort som 
istället återfinns på respektive indikatorsida som innehåller enkäter som mätmetod. Även hur 
undersökningarna genomförs och av vem, återfinns som ny text på indikatorsidorna som innehåller 
enkäter som mätmetod. 

Sidan 29: förändringar i läsanvisningarna – sidorna har korrigerats och rättats.  

Sidan 30: uppdaterat källan. 

Sidan 31: ny intervju från Trelleborg samt ändrat från ”och Landsting” till ”Regioner”. 

Sidan 33: lagt till rådgivning till företag. 

Sidan 35: lagt till symbios mellan kommuner.  

Sidan 37: lagt till text om målkonflikt och dialog/dela kunskap. 

Sidan 42: bilden och bildtexten tydligare. 



Sidan 48-49: text har flyttats samt text har tagits bort i inledningen. Bild flyttats. Källa tagits bort.  

Sidan 49: lagt till inspiration om att skapa plats/system för återbruk av förvaltningarnas möbler och 
inredning. 

Sidan 56: ändrat indikatorvärdet för Mängd skräp vid hav och sjöar (totalt uppkommet skräp) 

Sidan 62: lagt till miljöbalken i illustrationen.  

Sidan 67: ny text under rubrik Kommunala samordningsgrupper, tydliggjort uppföljningen. 

Sidan 67: ny text under rubriken Kostnader under planens genomförande. Lagt till att 
handlingsplanen ska ha en kostnadsbedömning samt synkas med budgetarbete. 

Sid 71: ordlista. Lagt till livsmedelsverksamhet och hushållsavfall. 

Sidan 73: tagit bort en källa som är inaktuell på grund av att texten är borttagen. 

Sidan 74: tagit bort Staffanstorps logga. 

 

Bilagorna 

Generell kommentar: Staffanstorp har tagits bort i alla bilagor samt all statistik mm har uppdaterats 
utifrån att Staffanstorp under remisstiden beslutat att ta fram en egen avfallsplan.  

Bilaga 1: Hela bilagan har uppdaterats, tydligare vem som ansvarar för arbetet med indikatorerna 
samt vem som ansvarar för uppföljningen.  

Bilaga 7: En del textändringar och tillägg för större tydlighet och förbättring. Tillägg bland annat att 
en version av den gemensamma kretsloppsplanen för barn tas fram samt att barn och unga delaktiga 
vid framtagande av handlingsplaner som berör dem.  

 
Utöver ändringar utifrån remissynpunkter från Lomma kommun har följande ändringar gjort i 
avfallsföreskrifterna:   

- Ordet ”återanvänds” har ändrats till ”återbrukas” i informationsdelen under Textilier, i § 50 
samt i bilaga 1, tabell 1 där yttrycket ”Avfall som kan förberedas för återbruk” definieras. Ordet 
har ändrats för att stämma bättre överens med språket som används i sysavregionen, till 
exempel på återvinningscentralerna. 

- Den svenska implementeringen av nya EU-direktiv inom avfallsområdet medför att 
hänvisningarna till lagstiftningen måste ändras i Informationsdelen, § 1 och § 9. 

- Vid en svenska implementeringen av nya EU-direktiv inom avfallsområdet har definitionen för 
hushållsavfall tagits bort och ersatts av begreppet ”kommunalt avfall”. I föreskrifternas § 3 har 
formuleringen därför förändrats för att förtydliga att kommunen är ansvarig för det avfall som i 
förskrifterna benämns ”hushållsavfall” enligt föreskrifternas bilaga 1, tabell 1. Definitionen av 
”hushållsavfall” i bilaga 1, tabell 1 har av samma anledning ändrats. Det är fortfarande samma 
typ av avfall som kommunen ansvarar för, endast benämningen har förändrats.  

- I miljöbalken § 20 har ordet ”bortskaffa” bytts ut mot ”behandling” och därför görs 
motsvarande förändring i föreskrifternas § 6 och i bilaga 1, tabell 1 under definitionen av 
”Avfallshantering”.  



- År 2023, på grund av den svenska implementeringen av nya EU-direktiv inom avfallsområdet, 
kommer en ny lagstiftning att träda i kraft gällande bygg- och rivningsavfall som medför att 
avfall från privatpersoner ska lämnas till kommunen oavsett mängd. I och med att Sysav redan 
tillämpar detta ändras tabell 1, hur bygg- och rivningsavfall ska emballeras och överlämnas, 
redan idag. Av samma anledning tas exemplen bort på sådant som inte är grovavfall, i tabell 1 
under ”grovafall”. I bilaga 1, tabell 1 har även begreppet hushållsavfall förtydligats utifrån denna 
lagändring.    

- På grund av rådande osäkerhet kring de nya förordningarna för producentansvar för 
förpackningar och för returpapper har detaljer kring vilka produkter som ingår i 
producentansvaret tagit bort från förskrifterna. Informationen har lagts till i den inledande 
informationsdelen, som kan ändras efterhand som lagstiftningen förändras. Exempel på vad 
som ingår i producentansvaret har tagits bort från tabell 1 under ”Förpackningar och 
returpapper” samt längst ner i tabellen. Även i bilaga 1, tabell 1 har exempel som tidningar och 
förpackningar tagits bort under ”Producentansvar” och ”ÅVS”.  

- § 17 har förtydligats med att maximalt slangdragningsavstånd är 40 meter.  
- § 51 har förtydligats kring att det endast är fastighetsinnehavaren som får göra ansökan eller 

anmälan om dispens.  
- Mindre ändringar av text har gjorts för att justera stavfel och förbättra formuleringar. Dessa 

ändringar förändrar inte innehåll och innebörd. 
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Förord
Skåne är en region som växer, både befolkningsmässigt och ekonomiskt. 
Tillväxten är på många sätt positiv för samhällsutvecklingen, men den 
medför också utmaningar. Traditionellt hänger tillväxt och konsumtion 
ihop – hög tillväxt och ökad konsumtion ger ökade avfallsmängder. 

För en hållbar utveckling av samhället, där vi kan tillgodose våra behov 
idag utan att äventyra nästa generations möjligheter att tillgodose sina, 
behövs en mer hållbar konsumtion med minskade avfallsmängder. 
Vi behöver bli bättre på att minska mängden avfall samtidigt som vi 
återanvänder och återbrukar mer. Det avfall som ändå uppkommer 
behöver vi hantera på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Detta förutsätter 
att alla som bor och är verksamma i vår kommun börjar göra andra val 
och agera på nya sätt, i vår vardag hemma, i skolan och på jobbet. 
För att det ska ske behöver möjligheterna att göra de rätta valen bli fler 
och det är här avfallsplanen kommer in. 

Denna avfallsplan är resultatet av många aktörers gemensamma 
tankearbete kring framtidens avfallshantering i Lomma kommun och i 
regionen. Vår kommun har tillsammans med Sysav och dess övriga 13 
ägarkommuner  samarbetat för att komma överens om gemensamma 
inriktningar för  utvecklingen av regionens avfallshantering. De 
gemensamma fokusområden och mål som har arbetats fram visar på ett 
tydligt utvecklingsbehov av avfallshanteringen i flera led. Från påverkan 
på den enskilda kommuninvånarens val och beteende i sin vardag via 
utformningen av  insamlingssystemen till en miljöriktig och kvalitetssäker 
hantering av det insamlade och sorterade material som sker i nästa led. 

Det här är ett strategiskt dokument för utvecklingen av kommunens 
avfallshantering till år 2020. För att arbetet med avfallsplanens 
genomförande ska bli framgångsrikt behöver vi vara många som hjälps åt, 
både i våra yrkesroller och som privatpersoner. 

Vi hoppas att du vill vara med i arbetet för en mer 
hållbar avfallshantering i Lomma kommun. 

Jan Sohlmér, kommundirektör, Lomma kommun
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Avfallsplanering är ett 
gemensamt arbete

Avfallsplanen är ett strategiskt dokument för hela kommunen där fokusområden 
och effektmål anger riktningen för Lomma kommuns utvecklingsarbete på 
avfallsområdet till år 2020.

Arbetet med Lomma kommuns avfallsplan för år 2016 - 2020 inleddes under 
2014 och har genomsyrats av ett brett engagemang och samarbete. Arbetet 
har gjorts i samarbete med det gemensamägda kommunala bolaget Sysav och 
dess övriga 13 ägarkommuner1. Genom regionalt samarbete har vi arbetat 
fram gemensamma fokusområden och effektmål för samtliga kommuner 
och Sysav. Förutom respektive kommuns avfallsplan finns de beslutade 
fokusområdena och effektmålen i en regional kretsloppsplan som utgör en 
gemensam utgångspunkt för kommunerna och Sysav fram till år 2020. Med 
denna gemensamma grund kan resurser nyttjas effektivt och olika aktiviteter 
i hela avfallskedjan samordnas för att ge bästa förutsättningar för ett effektivt 
och framgångsrikt utvecklingsarbete under perioden. 

En central del av arbetet har också varit att engagera en bredd av aktörer 
som är verksamma inom respektive kommun, exempelvis kommunala 
politiker samt representanter från kommunala förvaltningar, avfallsentre-
prenörer, fastighetsägare, näringsliv, handel, föreningar och intresseorgan-
isationer. Synpunkter från dessa aktörer har fångats in genom enkät och 
workshop med framtidens avfallshantering i fokus. Det har även genomförts 
en barndialog på regional nivå. Syftet har varit att fånga upp synpunkter och 
information från så många intressenter som möjligt tidigt i arbetet och ha 
det som en utgångspunkt för avfallsplanens innehåll. De framkomna idéerna 
och förslagen har påverkat utformningen av fokusområden och effektmål. 

 

1  Sysav är ett kommunalt avfallsbolag som ägs gemensamt av följande kommuner i södra 
Skåne: Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, 
Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad. 
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Avfallsplanens syfte och innehåll styrs också av lagstiftning. Varje kommun 
ska ha en avfallsplan enligt miljöbalken. Avfallsplanen ska enligt lag inne-
hålla ”kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet”. 

En övergripande utgångspunkt som är gemensam inom hela EU är den lag-
stiftade avfallshierarkin, som visar vägen för prioritering och utveckling 
av framtidens avfallshantering. Enligt avfallshierarkin är första prioritet att 
förebygga uppkomsten av avfall eftersom det ger den minsta miljöpåverkan. 
För det avfall som uppstår gäller att avfallet i första hand ska återbrukas, 
i andra hand materialåtervinnas och i tredje hand energiutvinnas2. Endast 
det avfall som inte kan tas tillvara på något annat sätt ska deponeras. Av-
fallsplanens mål går även hand i hand med en mängd andra mål, planer och 
program på lokal, regional och nationell nivå. 

Genomförandet av avfallsplanen kommer att påverka alla som bor och ver-
kar i kommunen. Det kommer att behövas många olika åtgärder för att nå 
målen, vilket kräver såväl resurser som samarbete mellan många olika ak-
törer både vad gäller idéer och genomförande. 

2  Energiutvinning innebär ett tillvaratagande av el och/eller värme som alstras i en anlägg-
ning för avfallsförbränning eller av gas från organiska ämnen, till exempel i en rötning-
sanläggning eller på en deponi.

Avfallsplanering är ett 
gemensamt arbete

Avfallsplanen är ett strategiskt dokument för hela kommunen där fokusområden 
och effektmål anger riktningen för Lomma kommuns utvecklingsarbete på 
avfallsområdet till år 2020.

Arbetet med Lomma kommuns avfallsplan för år 2016 - 2020 inleddes under 
2014 och har genomsyrats av ett brett engagemang och samarbete. Arbetet 
har gjorts i samarbete med det gemensamägda kommunala bolaget Sysav och 
dess övriga 13 ägarkommuner1. Genom regionalt samarbete har vi arbetat 
fram gemensamma fokusområden och effektmål för samtliga kommuner 
och Sysav. Förutom respektive kommuns avfallsplan finns de beslutade 
fokusområdena och effektmålen i en regional kretsloppsplan som utgör en 
gemensam utgångspunkt för kommunerna och Sysav fram till år 2020. Med 
denna gemensamma grund kan resurser nyttjas effektivt och olika aktiviteter 
i hela avfallskedjan samordnas för att ge bästa förutsättningar för ett effektivt 
och framgångsrikt utvecklingsarbete under perioden. 

En central del av arbetet har också varit att engagera en bredd av aktörer 
som är verksamma inom respektive kommun, exempelvis kommunala 
politiker samt representanter från kommunala förvaltningar, avfallsentre-
prenörer, fastighetsägare, näringsliv, handel, föreningar och intresseorgan-
isationer. Synpunkter från dessa aktörer har fångats in genom enkät och 
workshop med framtidens avfallshantering i fokus. Det har även genomförts 
en barndialog på regional nivå. Syftet har varit att fånga upp synpunkter och 
information från så många intressenter som möjligt tidigt i arbetet och ha 
det som en utgångspunkt för avfallsplanens innehåll. De framkomna idéerna 
och förslagen har påverkat utformningen av fokusområden och effektmål. 

 

1  Sysav är ett kommunalt avfallsbolag som ägs gemensamt av följande kommuner i södra 
Skåne: Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, 
Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad. 
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Avfallsplanens fokus- 
områden och mål till år 2020

Det gemensamma arbetet i regionen har resulterat i tre fokusområden, vilka 
är de områden inom avfallshanteringen som regionen ska satsa på till år 2020. 
Avfallshierarkin genomsyrar fokusområdenas riktning med minskade av-
fallsmängder, ökad återvinning och minskad miljöpåverkan. Fokusområdena 
fångar också in avfallskedjans olika delar, från konsumtion och uppkomst av 
avfall till sortering och vidare hantering av det avfall som uppkommer. 

Gemensamt för samtliga fokusområden är ordet Hållbar. Hållbarhetsbegrep-
pet innefattar tre perspektiv: ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Alla pers-
pektiven är viktiga att ha med för att utvecklingen av avfallshanteringen ska 
lyckas och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Det innebär samtidigt att 
avvägningar mellan olika intressen måste göras för att förverkliga fokusom-
rådenas inriktningar. 

Det gemensamma arbetet i regionen har resulterat i åtta gemensamma effek-
tmål kopplat till fokusområdena. Effektmålen är mätbara och formulerar vad 
som ska uppnås tillsammans i Sysav-regionen och i samtliga ägarkommuner 
fram till 2020. Fokusområdena och effektmålen är summerade nedan. 

År 2020 är den totala mängden hushållsavfall per person mindre än år 2015.

År 2020 är den totala mängden textilavfall i restavfallet halverad jämfört 
med år 2015.

År 2018 är 50 % av matavfallet utsorterat och behandlat biologiskt så att 
växtnäring och energi tagits tillvara, år 2020 är nivån ännu högre.

År 2020 är mängden förpackningar och tidningar i restavfallet halverad för 
respektive material jämfört med år 2015.

År 2020 är nedskräpningen mindre än år 2016.

År 2020 är mängden farligt avfall i restavfallet noll.

År 2020 är avfallstransporterna fossilbränslefria.

År 2020 är våra intressenters förtroende för hela avfallskedjan större än år 
2016.
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Fokusområde 1 
 

MÅL

År 2020 är den totala mängden hushållsavfall per person 
mindre än år 2015  

Att bryta den generella ökningen av avfallsmängderna är en av 
de stora utmaningarna för en hållbar utveckling och att minska 

mängden avfall är ett övergripande mål inom hela EU. Målet innebär att bryta 
trenden med ökande hushållsavfallsmängder i kommunen och regionen. 

Målet följs upp genom att mäta mängden hushållsavfall som uppkommer i 
förhållande till antal invånare. Detta görs både för kommunen och för regionen. 
Uppföljningen görs i enlighet med branschens gemensamma statistiksystem 
Avfall Web. År 2014 var mängden hushållsavfall i regionen 575 kg/person. I 
Lomma kommun var motsvarande siffra 589 kg/person. 
 

År 2020 är den totala mängden textilavfall i restavfallet 
halverad jämfört med år 2015

Produktion av textil och kläder är ofta förknippad med stor negativ 
påverkan på miljön och dåliga arbetsförhållanden i produktionsledet, och vår 
konsumtion är mycket hög. Nationella mål för insamling, återanvändning och 
materialåtervinning av textilavfall förväntas komma under avfallsplanens 
giltighetstid. 

Målet följs upp genom att mäta mängden textil i restavfallet i förhållande till 
antal invånare. Detta görs både för kommunen och för regionen. År 2014 var 
mängden textil i det insamlade restavfallet i regionen cirka 5 kg/person. 

 

MÖJLIGA ÅTGÄRDER 

För att nå målen inom detta fokusområde kommer en mängd olika åtgärder 
behöva genomföras. Det kan handla om både långsiktigt kommunikationsarbete 
och informationskampanjer för att öka kunskapen om sambandet mellan 
konsumtion och avfall och för att motivera till ändrade konsumtionsbeteenden. 
Det kan också handla om att skapa praktiska förutsättningar för ändrade 
konsumtionsbeteenden, exempelvis genom att upprätta system och platser för 
att byta, låna, hyra, gemensamt äga och reparera saker och lösningar för att 
göra återbruk och återanvändning möjligt i vardagen.    
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Fokusområde 2  

MÅL 

År 2018 är 50 % av matavfallet utsorterat och behandlat 
biologiskt så att växtnäring och energi tagits tillvara, år 
2020 är nivån ännu högre.

Matavfall är ett avfallsslag som berör och engagerar, ändå är det stora mängder 
matavfall som inte sorteras ut. Målet är relaterat till den totala mängden 
matavfall, eftersom matsvinnet samtidigt behöver minska. Genom biologisk 
behandling kan växtnäring och energi tas tillvara som biogödsel och biogas. 
Matavfallets näringsämnen finns kvar i biogödseln som kan återföras 
till åkermark. Energin i matavfallet kan omvandlas till biogas som kan 
användas som drivmedel. Målet har en likformighet med det nationella målet 
för biologisk behandling av matavfall.

Målet följs upp genom att mäta mängden matavfall som sorteras ut och går 
till biologisk behandling i förhållande till antal invånare. Detta görs både 
för kommunen och för regionen. Mängden relateras till den totala mängden 
matavfall som uppkommer, som år 2014 uppskattades till 109 kg/person. År 
2014 var andelen matavfall som sorterades ut och behandlades biologiskt i 
regionen 36 %. I Lomma kommun var motsvarande siffra 57 %. 

År 2020 är mängden förpackningar och tidningar i 
restavfallet halverad för respektive material jämfört med 
2015

Förpackningar och tidningar är avfallsslag som ska sorteras ut för att 
återvinnas. Genom materialåtervinning utnyttjas materialet vilket ger en 
större miljövinst jämfört med energiutvinning. Nya mål för ökad utsortering 
och insamling av förpackningar och tidningar förväntas under avfallsplanens 
giltighetstid både nationellt och inom EU. 

Målet följs upp genom att mäta mängden förpackningar av olika slag samt 
tidningar i restavfallet i förhållande till antal invånare. Detta görs både 
för kommunen och för regionen. År 2014 var mängden förpackningar och 
tidningar i det insamlade restavfallet i regionen cirka 83 kg/person. I Lomma 
kommun var motsvarande siffra 51 kg/person. 
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År 2020 är nedskräpningen mindre än år 2016  

Nedskräpning ger negativa effekter ur ekonomiska, miljömässiga 
och sociala perspektiv. Som en del av en hållbar samhällsutveckling 

är därför en minskning av nedskräpningen viktig. Nedskräpning sker 
i offentliga miljöer, i naturområden, i vattendrag och i sjöar och hav. Den 
nationella avfallsplanen innehåller mål om att minska nedskräpningen 
och under avfallsplanens giltighetstid förväntas krav på att kommunala 
avfallsplaner ska innehålla åtgärder mot nedskräpning. 

 
Målet följs upp genom att mäta nedskräpning på olika sätt. Metoder för 
mätningar har tagits fram av Håll Sverige Rent, men även andra mätningar 
kan komma att tas fram och användas. En första mätning görs under år 2016 
för både kommunen och regionen. 

 

MÖJLIGA ÅTGÄRDER  

För att nå målen inom detta fokusområde kommer det att behövas åtgärder 
för enklare sortering. Det kan handla om att göra det möjligt för fler 
invånare att sortera ut sitt matavfall, att sortera ut sina förpackningar och 
tidningar fastighetsnära eller att ordna mer utbyggd avfallshantering i 
offentliga miljöer. För att göra det möjligt krävs att avfallsfrågorna hanteras 
på alla nivåer i kommunens planeringsprocess, där kommunens framtida 
utformning avgörs. Kommunikationsinsatser kommer också att behövas, 
både för att öka kunskapen om de olika avfallsslagens påverkan på miljön 
och för att öka motivationen för utsorteringen av de olika avfallsslagen och 
att lämna dem på rätt ställe.
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Fokusområde 3  

MÅL 

År 2020 är mängden farligt avfall i restavfallet noll 
 
Farligt avfall innehåller ämnen som inte ska spridas vidare i 
kretsloppet, därför ska det sorteras ut och behandlas separat. 

Avfallsplanen ska innehålla mål för att minska det farliga avfallets 
spridning.  

Målet följs upp genom att mäta mängden farligt avfall av olika slag i 
restavfallet. Detta görs både för kommunen och för regionen. År 2014 var 
mängden farligt avfall i restavfallet i regionen 645 ton. I Lomma kommun var 
motsvarande siffra 3,78 ton. 

År 2020 är avfallstransporterna fossilbränslefria  
 
Transporter har en stor inverkan miljön. Fossila bränslen 
kan ersättas med förnyelsebara bränslen, som biogas från 

matavfall eller etanol tillverkad av raps. Transporter kan också drivas av 
el som produceras från förnyelsebara källor, som sol och vind. Målet har 
stark förankring i de nationella miljömålen och det ligger också i linje med 
Skåne läns och Region Skånes mål om hållbara transporter i Skåne samt 
Klimatsamverkan Skånes upprop 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020.

Målet följs upp genom att mäta andelen avfallsfordon som används för ins-
amling av hushållsavfallet som körs på fossilbränslefria drivmedel. Detta 
görs både för kommunen och för regionen. En första mätning görs under år 
2016 för både kommunen och regionen.
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År 2020 är våra intressenters förtroende för hela 
avfallskedjan större än år 2016 
 
En grundförutsättning för att få fler att sortera ut sitt avfall 

är att avfallshanteringen upplevs som pålitlig ur alla hållbarhetsaspekter. 
Avfallskedjan har många aktörer och för att avfallshanteringen ska hålla hög 
kvalitet krävs att samtliga aktörer gör på rätt sätt, från avfallslämnare via 
insamlare till avfallsbehandlare. 

Målet följs upp genom enkätundersökningar som vänder sig till intressenter 
i hela avfallskedjan, som kunder, fastighetsägare, andra samarbetspartners, 
politiker, insamlingsentreprenörer och behandlingsföretag. En första mät-
ning görs under år 2016 för både kommunen och regionen.

MÖJLIGA ÅTGÄRDER

För att nå målen inom detta fokusområde kan det behövas åtgärder för att 
skapa fler insamlingsplatser så att det blir enklare att lämna farligt avfall. 
Kommunikationsarbete behöver ske för att öka kunskapen om farligt avfall 
och för att höja motivationen till att sortera ut det. Vid inköp av nya fordon för 
avfallsinsamling eller vid upphandling av avfallstransporter kan beställaren 
ställa krav på fossilbränslefria fordon samtidigt som insatser kan behöva göras 
för att öka tillgången på fossilfria bränslen. Förtroendet för avfallskedjan kan 
ökas genom samarbete, insyn och kommunikation mellan avfallskedjans 
aktörer så att vikten av varje aktörs delaktighet tydliggörs, från avfallslämnare 
via insamlare till behandlare. 
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Strategier för avfallsplanens 
genomförande

För att nå avfallsplanens mål kommer det att krävas många olika typer 
av åtgärder med många aktörers engagemang och delaktighet. Vid sidan 
av fokusområden och effektmål har det gemensamma arbetet i regionen 
identifierat några övergripande strategier för att nå målen. Strategierna är 
viktiga utgångspunkter för de handlingsplaner som ska tas fram årligen, så 
att avfallsplanens mål ska kunna realiseras.   

KOMMUNIKATION

Avfallsplanens mål kräver en beteendeförändring hos oss som bor och är 
verksamma i kommunen. För att skapa ett förändrat beteende behövs kunskap 
och motivation. Det kan handla om kunskap om konsumtionens miljöpåverkan, 
om alternativa konsumtionsbeteenden och om varför vi ska sortera vårt avfall. 
Förståelsen för betydelsen av det egna agerandet är viktigt. Även en öppen och 
transparent kommunikation inom och om hela avfallskedjan är viktig för att 
skapa förtroende och därmed motivation hos allmänheten. Kommunikation 
är därför en viktig strategi i förändringsarbetet. 

TILLGÄNGLIGHET

En avgörande faktor för att kunna nå målen är att det finns fysiska förutsättningar. 
Platser för att byta, låna och reparera saker samt second hand-butiker behöver 
finnas tillgängliga, liksom platser där avfall av alla slag kan sorteras och lämnas. 
För detta krävs att avfallshanteringen finns med i planeringsprocessen, från 
översiktsplaner och detaljplaner till bygglovshantering, när samhället byggs 
och förändras samt att återvinningscentralerna i regionen utvecklas. Större 
och resurskrävande satsningar för ökad tillgänglighet behöver samordnas 
regionalt. 

SAMVERKAN

För att nå målen behöver många olika aktörer bidra. Olika kommunala 
förvaltningar behöver vara med, till exempel inom stadsbyggnad, park- 
och gata, skola och utbildning samt miljö. Därtill spelar aktörer som är 
verksamma i kommunen en mycket viktig roll, som avfallsentreprenörer, 
fastighetsföretag, bostadsrättsföreningar, handel, näringsliv, föreningsliv, 
intresseorganisationer, second hand-aktörer och många andra. Samverkan 
behövs även i regionen, med Sysav och andra kommuner (mellan Sysav och 
ägarkommunerna).  
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För ett effektivt och framgångsrikt arbete behöver alla dessa aktörer på olika 
sätt bidra och samverka med varandra. Detta förutsätter i sin tur att det finns 
tillräckliga personalresurser. Medarbetare som kan prioritera, driva och 
arbeta med avfallsplanens mål och åtgärder kommer att behövas hos flera 
aktörer inom kommunen. Funktioner som projektledare och inköpare är 
särskilt viktiga för att verkställa målen. 

INVESTERINGAR 

Investeringar i tekniska lösningar är en grundläggande förutsättning för att 
göra målen möjliga att uppnå. Fler insamlingsplatser för återbruk eller andra 
fordon för avfallsinsamling är exempel på sådant som kommer att behövas, 
liksom ny teknik för utveckling och anpassning av avfallsbehandlingen. 

STYRMEDEL

Ekonomiska styrmedel är ett sätt att tydligt visa riktningen på avfallsarbetet, 
så att det blir ekonomiskt fördelaktigt att göra rätt och dyrt att göra fel. Genom 
styrning av avgifternas storlek kan boende och verksamheter i kommunen 
motiveras att göra det som går i linje med avfallsplanens mål.  

INNOVATION 

Avfallsplanens mål förutsätter innovationer, alltså nya idéer och lösningar. Det 
kan exempelvis handla om nya system för återbruk, nya behandlingsmetoder 
eller ny avsättning för insamlat material. Med innovationer utvecklas 
möjligheterna till en mer hållbar avfallshantering.
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Handlingsplaner för avfalls- 
planens genomförande 

Avfallsplanen innehåller mål och strategier som är gemensamma för regionen 
och målen tar sikte på år 2020. Avfallsplanen innehåller däremot inte detal-
jerade eller tidssatta åtgärder för att nå målen. Därigenom blir det möjligt att 
under avfallsplanens hela giltighetstid arbeta med de mest relevanta, aktuella 
eller prioriterade åtgärderna för att nå uppsatta mål. 

Handlingsplaner med åtgärder för genomförandet av denna avfallsplan tas 
istället fram på årlig basis. Genom att göra urval och prioriteringar av åt-
gärder årligen skapas en flexibilitet där målen, inte åtgärderna, är i fokus. 
Strategiernas ledord kan vara en hjälp i arbetet med att konkretisera målen 
till åtgärder. Av handlingsplanen för respektive år kommer det framgå vilka 
åtgärder som ska genomföras under året samt vem som ansvarar för dessa. 

Handlingsplanen beslutas årligen av Lomma kommun.  

Varje års handlingsplan följs upp och utvärderas år för år. 



15



16



 
 
 

Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-17 
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Dessa föreskrifter om avfallshantering i Lomma kommun bildar tillsammans med 
kommunens avfallsplan, som består av måldokument och bilagor, kommunens 

renhållningsordning. En renhållningsordning är ett lagstadgat verktyg för att styra, 
utveckla och följa upp kommunens avfallshantering. Arbetet med kommunens 

renhållningsordning har skett tillsammans med det gemensamägda kommunala 
bolaget Sysav och dess övriga 13 ägarkommuner. Hela Sysav-regionen har enats 
kring en gemensam inriktning med gemensamma effektmål för avfallsarbetet under 

perioden år 2016-2020. 

 

 

 

Information och upplysningar 
 

 För mer detaljerade anvisningar om transport- och hämtningsvägar samt 
avfallsutrymmen se Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen-Råd och 
anvisningar för transport, förvaring och dimensionering av hushållsavfall. 

 Blanketter för anmälan om eget omhändertagande av hushållsavfall eller 
ansökan om dispens från föreskrifter om avfallshantering i Lomma fås genom 
renhållaren respektive samhällsbyggnadsförvaltningen eller på kommunens 
hemsida www.lomma.se. 

 Sorteringsguide för Lomma kommun finns på Lomma kommuns hemsida 
www.lomma.se. 

 Information om sortering av hushållens och verksamheters avfall finns på 
SYSAVs hemsida www.sysav.se.  

 

 

 

http://www.lomma.se/
http://www.lomma.se/
http://www.sysav.se/
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Föreskrifter om avfallshantering 
för Lomma kommun 
 

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 

 

INLEDANDE FÖRESKRIFTER 

1 §  Med stöd av 15 kap. 9 och 11 §§ Miljöbalken (1998:808) samt 74-75 §§ 
avfallsförordningen (2011:927) meddelar kommunfullmäktige i Lomma kommun 
dessa föreskrifter för avfallshanteringen. Föreskrifterna reglerar förhållandet 
mellan kommunen och invånarna i Lomma kommun rörande avfallshanteringen.    

2 § För Lomma kommuns avfallshantering gäller: 

 Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927) 
 andra bestämmelser om avfallshantering i förordningar utfärdade med 

stöd av Miljöbalken 
 andra författningar som reglerar avfall och dess hantering 
 avfallstaxan beslutad av kommunfullmäktige i Lomma kommun 
 kommunens avfallsplan 2016-2020, beslutad av kommunfullmäktige i 

Lomma kommun 

Bestämmelserna i dessa föreskrifter med tillhörande bilagor utgör tillsammans 
med kommunens avfallsplan Lomma kommuns renhållningsordning. I slutet av 
dokumentet finns definitioner och ordförklaringar som kan vara till hjälp när man 
vill veta vad ett ord eller begrepp i förordningen betyder.  

I bilaga A finns instruktioner för sortering och emballering av alla kategorier av 
hushållsavfall.  

I bilaga B finns grundläggande anvisningar och förtydliganden till de lokala 
föreskrifterna om avfallshantering i kommunen beträffande utformning av 
avfallshanteringslösningar. 

3 § Alla (enskilda, hushåll, företag m.fl.) har ansvar för att hantera sitt avfall på ett 
hälso- och miljömässigt godtagbart sätt och så att återvinning främjas samt att 
risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

KOMMUNENS ANSVAR 

4 § Tekniska nämnden ansvarar för att hushållsavfall inom Lomma kommun samlas 
in, transporteras och återvinns eller bortskaffas. Kommunen kan även ansvara 
för fastighetsnära insamling av producentansvarsmaterial, efter avtal med 
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producenterna. Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar 
utförs av den eller dem som kommunen anlitar för ändamålet. Om avfallet ska 
transporteras genom kommunens försorg får ingen annan än kommunen, eller 
den som tekniska nämnden anlitar för ändamålet, ta befattning med transporten. 

Tekniska nämnden i Lomma kommun ansvarar för att informera hushållen om 
tillgängliga insamlingssystem för förpackningar, returpapper, batterier samt för el- 
och elektronikavfall i kommunen. 

Tekniska nämnden får utfärda anvisningar som kompletterar 
renhållningsordningens föreskrifter och anvisningar i tillhörande bilagor, samt 
revidera samtliga avsnitt i bilagorna. Sådana anvisningar och revideringar ska 
överensstämma med föreskrifterna i renhållningsordningen. 

5 § Kommunfullmäktige meddelar med stöd av 27 kap 4-6 §§ Miljöbalken föreskrifter 
om att avgift enligt avfallstaxan ska betalas för den insamling, transport, 
återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg. 

Renhållningsavgiften får tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning 
eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas. 

6 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. Miljöbalken och enligt föreskrifter 
meddelade med stöd av Miljöbalken utförs av Miljö- och byggnadsnämnden.  

Arbetsmiljöverket är tillsynsansvarig för frågor som rör arbetsmiljön.  

PRODUCENTERNAS ANSVAR 

7 § Avfall som omfattas av producentansvar; till exempel tidningar, förpackningar, 
läkemedel, däck, bilar, glödlampor och vissa belysningsarmaturer samt batterier 
och el-avfall; och som sorteras ut av hushåll och andra förbrukare, ingår inte i 
kommunens verksamhetsansvar. Kommunerna är enligt samarbetsavtal med 
producenterna ansvariga för att anordna mottagningar av batterier och el-avfall 
på återvinningscentralerna samt på andra anvisade insamlingsställen. 
Kommunen kan även ansvara för fastighetsnära insamling av 
producentansvarsmaterial, efter avtal med producenterna.  

FASTIGHETSINNEHAVARES OCH NYTTJANDERÄTTSHAVARES ANSVAR 

8 § Ansvarig gentemot Lomma kommun och renhållaren är fastighetsinnehavare för 
fastighet där avfallet uppkommer. Efter medgivande från tekniska nämnden kan 
fastighetsinnehavare överlåta ansvaret på nyttjanderättshavare som nyttjar 
fastigheten eller del därav. Om ansvaret har överlåtits på nyttjanderättshavaren 
ska vad som stadgas för fastighetsinnehavare i dessa föreskrifter i stället gälla för 
nyttjanderättshavaren. Ändring av ägandeförhållanden på en fastighet eller 
annan ändring som berör avfallshanteringen ska genast anmälas till renhållaren. 

         Varje fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldig att sortera ut och 
hålla avfallsslag åtskilda enligt dessa föreskrifter och bilaga A. Anvisningar om 
avfall från hushåll. Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska skaffa sig 
den kunskap som behövs för att i erforderlig omfattning informera den eller de 
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som bor på eller är verksam på fastigheten om gällande bestämmelser för 
avfallshantering. 

         Det är fastighetsinnehavarens ansvar att se till att nedskräpning inte sker i 
anslutning till behållarplats, t.ex. på grund av att avfall har ställts utanför behållare 
eller att behållare har överfyllts. Fastighetsinnehavaren ska se till att behållare 
står upprätta och inte orsakar hinder vid hämtning. Detta gäller även vid 
gemensam behållare och gemensam avfallslösning. 

9 § Vill en fastighetsinnehavare eller verksamhetsutövare åberopa att avfallstjänsten 
är felaktig, ska renhållaren underrättas inom skälig tid efter att denna märkt felet 
eller borde ha märkt felet. Vill en fastighetsinnehavare eller verksamhetsutövare 
åberopa dröjsmål, ska renhållaren underrättas inom skälig tid efter det att 
dröjsmålet inträtt. Underlåter fastighetsinnehavaren eller verksamhetsutövaren att 
underrätta renhållaren inom skälig tid, förlorar denna sin rätt att åberopa felet 
eller dröjsmålet.      

10 §  Hushållsavfall, som uppkommer inom Lomma kommun, ska lämnas till 
renhållaren om inget annat anges i dessa föreskrifter. Matavfall ska sorteras ut 
och förvaras skilt från restavfall. Sortering och hantering ska ske enligt 
anvisningar från tekniska nämnden.    

11 §  Avgift enligt avfallstaxan ska betalas av fastighetsinnehavaren för insamling, 
transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens 
försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av 
27 kap. 4 § Miljöbalken. 

12 § Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om denna föreskrift inte 
efterföljs. Avfallet ska efter rättelseåtgärd från fastighetsinnehavaren hämtas 
antingen vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning av extra 
hämtning mot särskild avgift.   

HUSHÅLLSAVFALL 

HANTERING AV AVFALL 

Hämtningsområden 
13 § Lomma kommun utgör ett sammanhängande hämtningsområde. 

Emballering 
14 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket 

behållaren och utrymmet är avsett för. Fastighetsinnehavare ansvarar för att olika 
avfallsfraktioner kan sorteras ut och hållas åtskilda. Avfall ska vara emballerat 
och läggas i kärlet på sådant sätt att det inte sprids eller orsakar skada, 
arbetsmiljöproblem, eller annan olägenhet. Instruktioner för sortering och 
emballering finns i bilaga A. Anvisningar om avfall från hushåll.    

 Fastighetsinnehavaren ansvarar för att nedskräpning inte sker i anslutning till 
hämtningsplatsen. Behållare får inte fyllas mer än att locket kan stängas. 
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Behållares vikt eller dragmotstånd får inte vara större än att krav på god 
arbetsmiljö kan uppfyllas enligt Arbetsmiljölagen.  

Behållare 
15 § Godkända behållartyper är enligt kommunens gällande avfallstaxa. 

Fastighetsinnehavare ska beställa de behållare som motsvarar fastighetens 
behov. Renhållaren får besluta om ändring av antal behållare och storlek på 
behållare om fastighetsinnehavares avfallsmängder inte ryms i befintlig behållare.  

Avfallsutrymme och utrustning 
16 § Avfallsutrymme ska svara mot fastighetens behov av förvaring, källsortering och 

borttransport. Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen där hämtningen ska 
ske. Där det behövs ska renhållaren ha tillgång till nycklar, portkoder och dylikt. 
Ändringar ska utan anmaning meddelas renhållaren.  

Utformning, underhåll och rengöring av avfallsutrymmen och utrustning sker 
genom fastighetsinnehavarens försorg. Avfallsutrymmet ska svara mot 
fastighetens behov av förvaring, källsortering och borttransport. Utformningen av 
fastighetens avfallsutrymmen och utrustning ska medge hantering med den 
utrustning som används i renhållarens insamlingssystem samt vara 
dimensionerad för de behov som finns i fastigheten. 

 Vid nybyggnad av avfallsutrymmen ska fastighetsinnehavare tidigt i 
planeringsskedet kontakta renhållaren samt bygglovshandläggare på kommunen 
för samråd om placering och utformning av avfallsutrymme.  

Fastighetens utrustning för avfallshantering ska vara utformad, installerad samt 
underhållas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall 
minimeras för insamlingspersonal och fastighetsskötare. Behållare som ställs upp 
eller hängs upp ska vara lättåtkomliga. Behållare som fordrar byte av 
komponenter ska vara placerade på sådant sätt att utbyte underlättas. 

Ytterligare anvisningar om avfallsutrymmen finns i bilaga B. Lösningar för 
hantering av hushållsavfall och liknande avfall samt i Avfalls Sveriges Handbok 
för avfallsutrymmen - Råd och anvisningar för transport, förvaring och 
dimensionering av hushållsavfall.  

Behållarplats 
17 §  Hämtning sker från en fastighets avfallsutrymme eller behållarplats. För en- och 

tvåbostadshus gäller att behållarplatsen ska vara belägen vid fastighetsgräns, så 
nära uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt. 

Tekniska nämnden har rätt att anvisa hämtställe utanför fastigheten, i syfte att 
möjliggöra för renhållarens bortforslingsskyldighet, under förutsättning att: 

 godtagbara hämtförhållanden inte kan uppnås inom fastigheten 

 möjlig plats finns att anvisa inom skäligt gångavstånd 

 det i övrigt bedöms lämpligt 
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18 § Fastighetsinnehavare har ansvar för utformning, anordnande och underhåll av 
behållarplats inom den fastighet där avfallet uppkommer samt, i skälig 
omfattning, för annan behållarplats som tekniska nämnden anvisat enligt 17 §. 
Behållarplats ska utformas, anordnas och underhållas så att krav på god 
arbetsmiljö och tillgänglighet uppfylls samt att risk för driftsavbrott, olägenhet och 
olycksfall minimeras. Vid uppställning av flera behållare ska utrymmet framför 
och mellan behållare vara sådant att de lätt kan dras ut och ställas tillbaka. 

I områden där avfallshämtning sker med kran, lift, sopsug, sopskruv och dylikt 
ska fastighetsinnehavaren följa särskilda anvisningar som meddelas av 
renhållaren. Vid hämtning av underjordsbehållare, container, sopsug och dylikt 
ska hämtningsplats vara belägen i anslutning till uppställningsplats för 
hämtningsfordon. Uppställningsplats måste vara dimensionerad så att det finns 
plats att hantera behållare på plats.   

Hämtningsväg och transportväg för hämtningsfordon 
19 § Hämtningsvägen mellan avfallsutrymme eller behållarplats och 

hämtningsfordonets uppställningsplats får högst uppgå till 40 meter, om inte 
annat har beslutats av Tekniska nämnden. För olika dragavstånd utgår 
differentierad avgift om avståndet överstiger 2 meter för en- och tvåbostadshus, 
respektive 10 meter för flerbostadshus. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att 
hämtningsvägen mellan fastighetsgräns och behållarens uppställningsplats hålls 
framkomliga. Vintertid är fastighetsinnehavaren ansvarig för snöröjning och 
halkbekämpning av hämtningsvägen. Hela hämtningsvägen ska ha god 
belysning, vara plan samt ha hårdgjord yta. Med hårdgjord likställs asfalt, betong, 
betongplattor eller dylikt. 

Transportvägar för hämtningsfordon ska vara dimensionerade och hållas i sådant 
skick att de är farbara under hela hämtningssäsongen för aktuellt avfallsslag. 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att transportvägen hålls i farbart skick. Detta 
innebär t.ex. att vägen tål belastning från tunga fordon, att hindrande vegetation 
undanröjs samt att vägen hålls snöröjd och halkfri. Vallar som läggs upp av 
snöplogen ska avlägsnas före hämtning av avfall. 

Backning får inte förekomma annat än i undantagsfall. För att minimera 
olycksrisken bör fastighetsinnehavare med enskild väg och tomtmark som 
utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall upprätta vändplats som är dimensionerad 
för hämtningsfordon. Vändplatsen ska utformas som en vändplan eller som en 
trevägskorsning. Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavare 
avlämna avfallet på plats som överenskoms eller anvisas.  

För bilfria områden där hämtningsfordon inte kan eller får köra, har tekniska 
nämnden rätt att anvisa hämtningsplats utanför fastigheten under förutsättning 
att: 

 godtagbara hämtförhållanden inte kan uppnås inom fastigheten 
 möjlig plats finns att anvisa inom skäligt gångavstånd 
 det i övrigt bedöms lämpligt 
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Fastighetsinnehavare som inte uppfyller skyldigheterna i denna paragraf samt 
bilaga B. Lösningar för hantering av hushållsavfall och liknande avfall är skyldig 
att ställa upp behållare i anslutning till väg som uppfyller kraven i denna paragraf. 

Ytterligare anvisningar om hämtningsväg och transportväg för hämtningsfordon 
finns i bilaga B. Lösningar för hantering av hushållsavfall och liknande avfall. 

Fyllnadsgrad, vikt och extra hämtning 
20 § Behållare får inte fyllas mer än att locket lätt kan tillslutas. Den får inte heller vara 

så tung att den blir svår att hantera. Ytterligare anvisningar finns i bilaga B. 
Lösningar för hantering av hushållsavfall och liknande avfall. 

Behållare som är överfull, för tung, innehåller dåligt emballerat avfall, felsorterat 
avfall eller innehåller avfall som behållaren inte är avsedd för, töms inte. Efter att 
fastighetsinnehavaren vidtagit nödvändiga åtgärder hämtas avfallet vid nästa 
ordinarie hämtningstillfälle.  

Hämtningsintervall ska vara anpassat till den mängd avfall som uppstår vid 
fastigheten. Tekniska nämnden får besluta om ändring av hämtningsintervall om 
fastighetsinnehavarens avfallsmängder inte ryms i befintlig behållare.   

Extrahämtning utförs mot särskild avgift enligt avfallstaxan efter beställning hos 
renhållaren. 

Äganderätt till och skötsel av behållare 
21 § Behållare ägs, tillhandahålls och underhålls av renhållaren om inte annat 

överenskommits med fastighetsinnehavaren.  

Kärl får inte modifieras eller på annat sätt åsamkas skada. Renhållaren har rätt 
att debitera fastighetsinnehavare för kostnaden att återställa kärl i fullgott skick 
eller för nytt kärl om skada har åsamkats. Byte eller reparation av kärl på grund 
av vardagligt slitage eller skada som uppstått i samband med avfallshanteringen, 
ansvarar renhållaren för.   

Lomma kommuns kärl är uppmärkta för att kunna identifiera dem vid tömning. 
Varje kärl är taggat till en specifik tjänst och en specifik hämtadress. 
Fastighetsinnehavare får därför inte byta och flytta kärl mellan olika 
hämtningsadresser, utan alla sådana förändringar utförs av renhållaren.   

22 § Fastighetsinnehavare har ansvar för installation, underhåll, rengöring och tillsyn 
av egna behållare och anordningar för avfallshantering. Behållare och 
anordningar för avfallshantering ska ges service i form av återkommande 
underhåll och tillsyn för att förebygga driftavbrott och olägenheter (buller, lukt 
eller dylikt) samt minimera risken för olycksfall.  

Fastighetsinnehavare ansvarar även för att såväl behållare som inom fastigheten 
förekommande anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshantering 
underhålls så att krav på god arbetsmiljö, hygien och tillgänglighet uppfylls och 
risken för olycksfall minimeras.  
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Missköts rengöring av behållare eller container och rättelse inte sker efter 
påpekande har renhållaren rätt att rengöra behållaren eller containern på 
fastighetsinnehavarens bekostnad.  

Fastighetsinnehavare ansvarar för att skyltning och information är tydlig både för 
avfallslämnare och renhållaren.  

Borttransport från egen fastighet 

23 § Avfall, med undantag av rest- och matavfall samt slam och latrin, som enligt 
dessa föreskrifter ska sorteras ut och hanteras skilt från övrigt avfall, får enskilda 
hushåll själva transportera bort till plats som anvisas i dessa föreskrifter enligt 
bilaga A. Anvisningar om avfall från hushåll. Avfallet ska sorteras enligt gällande 
anvisningar. Borttransport ska ske så ofta och på sådant sätt att risk för 
olägenhet för människors hälsa eller miljö inte uppstår. Hämtning kan också 
beställas av renhållaren i enlighet med bestämmelser i dessa föreskrifter.    

Gemensam behållare och gemensam avfallslösning  

24 § Gemensam behållare får, efter beställning hos renhållaren, användas av två eller 
tre närboende fastighetsinnehavare under följande förutsättningar: 

 att bestämmelser om fyllnadsgrad och vikt beaktas 
 att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår 

Om grundavgift finns enligt avfallstaxan, delas denna inte utan betalas alltid av 
respektive fastighetsinnehavare. 

25 § Gemensam avfallslösning får, efter beställning hos renhållaren, användas av fler 
än två närboende fastighetsinnehavare under följande förutsättningar: 

 att bestämmelser om fyllnadsgrad och vikt beaktas 
 att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår 
 att en förening finns eller bildas enligt Tekniska nämndens anvisningar 
 att lämplig hämtningsplats finns 

Om grundavgift finns enligt avfallstaxan, delas denna inte utan betalas alltid av 
respektive fastighetsinnehavare. 

RESTAVFALL, MATAVFALL, FÖRPACKNINGAR OCH TIDNINGAR 

Emballering 
26 § Utsorterat restavfall ska vara inlagt i påse eller paket av lämpligt material och 

storlek.  

Utsorterat matavfall ska vara inlagt i matavfallspåsar som tillhandahålls av 
renhållaren. Det paketerade avfallet ska vara väl förslutet.  

Utsorterade förpackningar och tidningar emballeras ej utan läggs i ett särskilt 
fack i fyrfackskärlet eller i en separat behållare.  
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Fastighetsinnehavaren har ansvar för att hantera sitt avfall på ett hälso- och 
miljömässigt godtagbart sätt så att olägenhet för omgivningen inte uppkommer.  

Hämtning vid fastigheten 
27 § Hämtning av restavfall, matavfall, förpackningar och tidningar sker normalt 

måndag-fredag i den ordning som renhållaren bestämmer. 

Hämtning av restavfall och matavfall sker minst en gång varannan vecka.   

28 § Hämtning av restavfall, matavfall, förpackningar och tidningar från fritidshus, 
koloniområden, småbåtshamnar och liknande sker enligt kommunens avfallstaxa. 
Hämtning under övriga delar av året kan beställas av renhållaren mot särskild 
avgift.  

Hemkompostering av matavfall 
29 § Matavfall kan omhändertas på fastigheten genom kompostering. Detta kräver 

anmälan enligt 54-57, 59 §§. 

GROVAVFALL 

Emballering och märkning 
30 § Grovavfall ska förses med märkning som klargör att det är ett grovavfall och att 

det ska lämnas till renhållarens insamlingssystem. Grovavfallet ska, i de fall det 
är möjligt, buntas eller förpackas i lämpligt emballage. 

Förvaring 
31 § Grovavfall ska sorteras ut och förvaras skilt från övrigt avfall så att återvinning 

eller bortskaffande underlättas. 

Bortskaffande från fastigheten 
32 § Enskilt hushåll får själv transportera bort grovavfall till Sysavs 

återvinningscentraler eller andra av Lomma kommun godkända mottagare eller 
insamlingsställen. Grovavfall ska vid avlämning sorteras enligt instruktioner på 
plats.  

33 § Grovavfall kan efter beställning av fastighetsinnehavaren, eller enskild 
lägenhetsinnehavare i flerbostadshus, hämtas av renhållaren. Hämtningen sker 
vid särskilda turer varannan vecka enligt ett fastställt schema. Hämtning skall 
avropas senast fredagen veckan innan aktuell hämtningsvecka och debiteras 
enligt gällande avfallstaxa.  

Vid flerbostadshus hämtas avfallet i grovavfallsutrymme eller på annan 
överenskommen plats. Vid en- och tvåbostadshus sker hämtning vid 
fastighetsgräns mot farbar väg om inte annat har överenskommits. 
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TRÄDGÅRDSAVFALL 

Förvaring 
34 § Trädgårdsavfall får inte läggas i behållare som är avsedd för annat avfall utan ska 

förvaras skilt från övrigt avfall så att återvinning och bortskaffande underlättas.  

Hemkompostering och eldning 
35 § Eldning av trädgårdsavfall inom detaljplanelagt område är ej tillåten. 

 För övriga områden gäller följande: 

 Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast 
om det kan ske utan att olägenhet uppstår och det i övrigt inte strider mot 
författning.  

 Grövre vedartat trädgårdsavfall får inte eldas i så kallad öppen förbränning.  
 Föreskrifter om förbud mot eldning, helt eller delvis, utfärdade med stöd av 

Förordningen om skydd mot olyckor eller annan författning samt 
brandriskvarning måste beaktas.  

 Anmälan om dispens skall göras enligt 54 §. 

36 § Trädgårdsavfall får komposteras eller flisas på fastigheten där det uppkommit 
utan anmälan förutsatt att det inte innebär risk för olägenhet för människors hälsa 
eller miljön. 

Bortskaffande från fastigheten 
37 § Enskilda hushåll kan själv transportera bort trädgårdsavfall för avlämning till 

Sysavs återvinningscentraler eller till andra av Lomma kommun godkända 
mottagare eller insamlingsställen. Trädgårdsavfall ska vid avlämning sorteras 
enligt instruktion på plats.   

38 § Fastighetsinnehavaren kan beställa hämtning av trädgårdsavfall i separat 
behållare. Beställning av behållare för trädgårdsavfall görs till renhållaren och 
hämtning sker mot särskild avgift. Abonnemanget är säsongsbundet enligt 
avfallstaxan. Behållare som ska tömmas ska före hämtningsdagen vara 
utplacerad på en väl synlig plats vid fastighetsgräns mot farbar väg. Vid hämtning 
av trädgårdskärl tillåts ej dragavstånd.   

DÖDA SÄLLSKAPSDJUR OCH AVFALL FRÅN HUSBEHOVSJAKT 

39 § Döda sällskapsdjur kan lämnas till veterinär, särskild djurkremeringsanläggning 
hos Sysav eller annan godkänd verksamhet för kremering.  

Mindre sällskapsdjur (maxstorlek en hund) kan grävas ner på den egna 
fastigheten förutsatt att graven är så djup att djur hindras från att gräva upp 
kroppen, att ingen annan misstanke om smitta föreligger, samt att det kan ske 
utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.  
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Små sällskapsdjur (t.ex. marsvin eller burfågel) kan även lämnas i facket för 
restavfall om det är väl förpackat och ingen misstanke om smitta föreligger. 
Gällande anvisning från Länsstyrelsen och Jordbruksverket ska följas.   

FARLIGT AVFALL 

Emballering och märkning  
40 § Farligt avfall ska vara i originalförpackning eller tydligt märkt med uppgift om 

innehåll. Olika slag av farligt avfall får inte blandas. Farligt avfall ska vara 
förpackat så att det kan samlas in, transporteras och lagras utan risk för vare sig 
miljön, allmänheten, personal eller utrustning.  

Förvaring  

41 § Farligt avfall ska sorteras ut och förvaras skilt från övrigt avfall så att återvinning 
och bortskaffande underlättas. 

Bortskaffande från fastighet 

42 § Enskilt hushåll ska själv transportera bort farligt avfall för avlämning till Sysavs 
återvinningscentraler eller till andra av Lomma kommun godkända mottagare 
eller insamlingsställen. Farligt avfall ska vid avlämning sorteras enligt 
instruktioner på plats.  

EL-AVFALL 

43 § Enskilt hushåll får själv transportera bort el-avfall till Sysavs återvinningscentraler 
eller till andra godkända mottagare eller insamlingsställen. El-avfall ska vid 
avlämning sorteras enligt instruktioner på plats. 

LÄKEMEDELSAVFALL OCH FÖRBRUKADE KANYLER 

44 § Läkemedelsavfall ska hållas skilt från övrigt avfall och lämnas till apotek som 
hanterar receptbelagda läkemedel. 

Förbrukade kanyler ska lämnas, i för ändamålet avsedd behållare, till apotek som 
hanterar receptbelagda läkemedel. Behållare tillhandahålls av apoteket.  
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SLAM FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE, 

SAMT TOALETTAVFALL FRÅN TORR TOALETTLÖSNING  

Anläggningens utformning och skötsel 

45 § Enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare ska vara lättillgängliga för 
tömning. Anslutning för slang ska vara av typ som godkänts av renhållaren. Lock, 
manlucka eller annan tömningsanordning ska, om inte särskilda skäl föreligger, 
vara utformad för hantering av en person och får inte vara övertäckt vid tömning. 
Lock som ska lyftas vid tömning får inte väga mer än 15 kilogram.  

För enskilda avloppsanläggningar svarar fastighetsinnehavare för kontroll av 
anläggningen, installationskostnad, skötsel, säkerhet och underhåll samt för att 
delar som måste öppnas är frilagda före tömning. När anläggningen ligger utanför 
den egna tomten, eller då det av andra orsaker är oklart till vilken fastighet 
anläggningen hör, ska tömningsplatsen vara tydligt markerad med skylt som 
anger fastighetens beteckning. 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att det ska vara tydligt markerat på 
anläggningen var slamtömning ska ske, och tydliga slamtömningsinstruktioner 
ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. Om anläggningen ska 
tömmas till en viss nivå ska denna nivå vara tydligt markerad.   

Utformning och skötsel av fettavskiljare ska uppfylla krav enligt svensk standard 
SS-EN 1825-1 och SS-EN 1825-2 samt medge provtagning. Ytterligare regler 
återfinns i ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av Lomma kommuns 
vatten- och avloppsanläggning). 

Avståndet mellan hämtningsfordonets uppställningsplats och anläggningen får 
inte överstiga 25 meter, om inte annat överenskommits med renhållaren.  

Om arbetsmiljökrav inte kan uppfyllas vid tömning av anläggningen, ska 
fastighetsinnehavaren genomföra åtgärd eller teknisk lösning. Med teknisk 
lösning avses t.ex. nedgrävning av permanent slang/rör med anslutning för 
sugslang. 

Dragväg ska vid tömningstillfälle hållas halkfri, vara snöröjd och inte vara 
blockerad av hinder. 

Anläggningens botten får inte ligga lägre än fem meter under hämtningsfordonets 
uppställningsplats, om inte annat överenskommits med renhållaren. 
 
Anläggningar som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att den är 
åtkomlig för hämtningsfordon. Fastighetsinnehavare ansvarar för tillförsel av ett 
nytt filtermaterial efter tömning. Anläggningar som ska tömmas med kranfordon 
får inte installeras så att avståndet mellan fordonets uppställningsplats och 
behållarens lyftanordning överstiger 5 meter, om inte särskilda skäl föreligger. 
Filterkassett eller storsäck får väga högst 1 000 kilogram.  
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Hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar  

46 § Hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar ska ske minst en gång per 
år om inte annat beslutas av Miljö- och byggnadsnämnden, och i övrigt efter 
behov för att upprätthålla en god funktion. Filtermaterial från fosforfällor och 
andra jämförbara filter ska hämtas i enlighet med det tillstånd som getts av 
kommunens tillsynsmyndighet för enskilda.  

47 § Regler för uppställningsplats och transportväg för hämtningsfordon som anges i 
19 § gäller även för slamsugningsfordon.  

48 § Om anläggningen inte längre ska användas ska sluttömning ske. 
Fastighetsinnehavare ska i samband med beställning av sluttömning informera 
renhållaren om att anläggningen inte längre tillförs hushållsavfall och därför ska 
avslutas. Fastighetsinnehavare ska även anmäla avslutad avloppsanläggning 
hos Miljö- och byggnadsnämnden.  

Hemkompostering eller annan jordförbättring 

49 § Slam från enskilda avloppsanläggningar kan omhändertas på fastigheten genom 
kompostering eller annan jordförbättring. Detta kräver ansökan enligt  §§ 54-57, 
60. 

Hämtning av slam från fettavskiljare 

50 § Slam från fettavskiljare vid affärer, restauranger, bageri, gatukök, och liknande 
verksamheter ingår i begreppet hushållsavfall.  

Hämtning av slam från fettavskiljare sker minst fyra gånger per år eller oftare om 
behov föreligger. Behov anses föreligga i de fall det finns risk för att fett kan 
spridas till det kommunala avloppsledningsnätet. Tekniska nämnden beslutar om 
behov för tätare hämtningsintervall föreligger.  

Verksamhetsutövare vars verksamhet kräver fettavskiljare ansvarar för att föra 
journal över tömning av fettavskiljaren. Journalen ska förvaras vid fettavskiljaren.  

Fastighetsinnehavare ansvarar för att fettavskiljare sluttöms när verksamheten 
flyttar ut ur hyrd lokal. 

ANNAT AVFALL ÄN HUSHÅLLSAVFALL 

UPPGIFTER OM AVFALL FRÅN VERKSAMHET 

51 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppkommer annat avfall än 
hushållsavfall, ska på anmodan av tekniska nämnden lämna de uppgifter i fråga 
om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som 
underlag för Lomma kommuns renhållningsordning. 

52 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller 
en vara som är innesluten i en förpackning ska på anmodan av Miljö- och 
byggnadsnämnden lämna de uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, 
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sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för Lomma 
kommuns renhållningsordning. 

53 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från verksamhetsavfall. För 
hushållsavfall från verksamheter gäller dessa föreskrifter, om inte annat anges i 
dessa föreskrifter eller i bilagorna till förskrifterna.  

 

DISPENS FRÅN RENHÅLLNINGSORDNINGENS FÖRESKRIFTER 

ANMÄLAN, PRÖVNING OCH AVGIFTER 

54 § Anmälan eller ansökan om dispens från renhållningsordningens föreskrifter eller 
eget omhändertagande av avfall ska vara skriftlig samt lämnas till behörig nämnd 
som anges i 59-66 §§.  

Anmälan eller ansökan ska alltid innehålla uppgifter om: 

 vilka avfallsslag som avses omhändertas 
 för annat avfall än trädgårdsavfall, en redogörelse för på vilket sätt 

omhändertagandet ska ske utan att det innebär risk för olägenhet för 
människors hälsa och miljön 

 vilken tidsperiod anmälan eller ansökan avser 
 i förkommande fall en beskrivning av anläggningen och dess placering 

55 § Miljö- och byggnadsnämnden har med stöd av 27 kap. Miljöbalken rätt att ta ut 
avgift för såväl prövning av anmälan, ansökan som tillsyn. Avgift för tillsyn tas ut 
om tillsyn bedöms vara nödvändig med anledning av dispensen. 

56 § Ansökan respektive anmälan ska vara inlämnad till behörig nämnd senast sex 
veckor före den tidpunkt då den sökande avser att förändra avfallshanteringen i 
enlighet med anmälan respektive ansökan. 

57 § Prövande nämnd kan meddela villkor för dispenser och äger rätt att ompröva sina 
beslut. Medgivna dispenser gäller för fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren och dess giltighet upphör i samband med ändring av 
ägandeförhållanden på fastigheten eller annan ändring som berör 
avfallshanteringen. 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EGET OMHÄNDERTAGANDE 

58 § Hushållsavfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som 
anges nedan och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. 

59 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera 
matavfall på fastigheten ska anmäla detta till Miljö- och byggnadsnämnden. 
Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker behållare. 
Fastigheten ska ge utrymme för nyttiggörande av den erhållna kompostjorden.  
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Fastighetsägare som önskar elda eget trädgårdsavfall inom detaljplanelagt 
område skall anmäla detta till Miljö- och byggnadsnämnden. 

60 § Fastighetsinnehavare som själv avser att hantera latrin, urin, slam från enskilda 
avloppsanläggningar, eller filtermaterial från fosforfällor från fastighet genom 
kompostering eller annan jordförbättring på fastighet, ska ansöka om detta till 
tillsynsansvarig nämnd.  

Fastighetsinnehavaren ska kunna visa att slammet kan nyttiggöras på 
fastigheten. Kompostering ska ske i för ändamålet avsedd anläggning s.k. 
förmultningsanläggning eller annat liknande omhändertagande för användning av 
näringsämnen på fastigheten.  

Ansökan ska innehålla en beskrivning av anläggningen och dess placering. 
Kompostering och nyttjande av kompostprodukt ska ske på sådant sätt att risk för 
olägenhet eller näringsläckage inte uppkommer. 

FÖRLÄNGT INTERVALL VID HÄMTNING OCH TÖMNING 

Restavfall 

61 § Medgivande till förlängt intervall vid hämtning av restavfall kan efter ansökan 
meddelas av Miljö- och byggnadsnämnden under förutsättning att 
fastighetsinnehavaren komposterar det på fastigheten uppkomna matavfallet 
enligt 58-59 §§ och om det är uppenbart att tätare tömning inte behövs.  

Förlängt hämtningsintervall kan medges som högst till vartannat ordinarie 
hämtningstillfälle. 

Slam från enskilda avloppsanläggningar 

62 § Medgivande till förlängt intervall vid tömning till vartannat år av slam från enskilda 
avloppsanläggningar kan efter ansökan från fastighetsinnehavaren meddelas av 
Miljö- och byggnadsnämnden om det är uppenbart att tätare tömning inte 
behövs. 

Beslut om förlängt intervall för tömning av slam från enskilda 
avloppsanläggningar gäller högst fem år efter beslutsdatum. Önskas fortsatt 
dispens måste en ny ansökan lämnas in. 

Slam från fettavskiljare 

63 § Medgivande till förlängt intervall vid tömning av fettavskiljare kan efter ansökan 
från fastighetsinnehavare meddelas av tekniska nämnden om det är uppenbart 
att tätare tömning inte behövs.  
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UPPEHÅLL I HÄMTNING OCH TÖMNING 

Rest- och matavfall  

64 § Medgivande till uppehåll i hämtning för rest- och matavfall kan efter ansökan från 
fastighetsinnehavaren meddelas av Miljö- och byggnadsnämnden. 

Förutsättningen för uppehåll i hämtning är följande: 

 För permanentboende gäller att fastigheten inte kommer att nyttjas under 
en sammanhängande period av minst sex månader  

Beslut om uppehåll i hämtning för permanentboende beviljas för minst sex 
månader och högst två år från beslutsdatum. Önskas fortsatt dispens 
måste en ny ansökan lämnas in. 

 För fritidsboende gäller att fastigheten inte kommer att nyttjas under en 
sammanhängande period av minst tolv månader. 

Beslut om uppehåll i hämtning för fritidsboende beviljas maximalt för tolv 
månader i taget från beslutsdatum. Önskas fortsatt dispens måste en ny 
ansökan lämnas in. 

Slam från enskilda avloppsanläggningar 

65 § Medgivande till uppehåll i tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar 
kan efter ansökan från fastighetsinnehavaren meddelas av Miljö- och 
byggnadsnämnden. Förutsättningen för uppehåll i hämtning är att fastigheten inte 
kommer att nyttjas under en sammanhängande period av minst tolv månader. 

Beslut om uppehåll i tömning beviljas för högst tre år i taget från beslutsdatum. 
Önskas fortsatt dispens måste en ny ansökan lämnas in. 

Slam från fettavskiljare 

66 § Medgivande till uppehåll i tömning av slam från fettavskiljare kan efter ansökan 
från fastighetsinnehavaren meddelas av tekniska nämnden. 
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IKRAFTTRÄDANDE OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER 

IKRAFTTRÄDANDE 

67 § Dessa föreskrifter träder i kraft 2017-01-01 då renhållningsordning som antagits 
av kommunfullmäktige 2012-01-01 upphört att gälla. 

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER 

Dispens från renhållningsordningens föreskrifter 

68 § Beslut om dispenser och tillstånd som fattats med stöd av tidigare 
renhållningsordning gäller tillsvidare som beslut enligt dessa föreskrifter.  
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BEGREPPSFÖRKLARING OCH DEFINITIONER 

Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 15 
kap. miljöbalken och avfallsförordningen. I övrigt används följande begrepp med de 
betydelser som anges nedan. 

 

Begrepp Definition och förklaring 

Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i 
en kategori enligt avfallsförordningen och som innehavaren gör 
sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med (15 kap 
1 § Miljöbalken 1998:808). 

Avfallsansvarig nämnd Med avfallsansvarig nämnd avses Tekniska nämnden i Lomma 
kommun. 

Avfallshantering  

 

Med avfallshantering avses en verksamhet eller åtgärd som 
utgörs av insamling, transport, återvinning eller bortskaffande. 

Avfallsplan  Kommunal plan för avfallshantering. Avfallsplanen utgör 
tillsammans med föreskrifterna för avfallshantering kommunens 
renhållningsordning. Planen innehåller bland annat mål för 
kommunens avfallshantering samt åtgärder för att nå målen. 

Avfallsutrymme Avfallsutrymme är ett utrymme varifrån behållare, dess innehåll 
eller löst avfall hämtas av renhållaren. 

Batterier Batterier omfattas av producentansvar från och med 2009-01-01. 
En del batterier innehåller farliga ämnen och klassas därför som 
farligt avfall, men alla batterier ska samlas in. 

Behållare Med behållare avses container, sopsugbehållare, säck, kärl av 
plast eller annan anordning avsedd för uppsamling av avfall. 

Behållarplats Behållarplats är platsen varifrån behållare, dess innehåll eller 
löst avfall hämtas av renhållaren. 

Bygg- och rivningsavfall Bygg- och rivningsavfall är sådant avfall som uppkommer vid 
nybyggnad, renovering, ombyggnad, rivning av byggnad eller 
som uppstår vid större anläggningsarbete i en trädgård. Det ingår 
inte i kommunens ansvar att samla in eller omhänderta sådant 
avfall. Avfall från mindre underhållsarbeten och reparationer i 
bostaden räknas dock som hushållsavfall. En del bygg- och 
rivningsavfall klassas som farligt avfall, till exempel asbest och 
impregnerat virke, och måste hanteras som sådant. 

Delat kärl Delat kärl är ett kärl med två fack för utsorterat mat- och 
restavfall.  

Dispens Dispens innebär undantag från renhållningsordningens 
föreskrifter, t.ex. förlängt hämtningsintervall eller uppehåll i 
hämtning. 

El-och elektronikavfall Med el- och elektronikavfall avses avfall från elektriska och 
elektroniska produkter inklusive alla komponenter, 
utrustningsdelar och förbrukningsvaror som har eller har haft en 
elektrisk eller elektronisk funktion. Hit räknas också kyl- och 
frysskåp.  
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Enskilda 
avloppsanläggningar 

Med enskilda avloppsanläggningar avses sluten tank, 
slamavskiljare, fosforfälla, minireningsverk och andra 
motsvarande anläggningar. Oljeavskiljare omfattas inte i detta 
begrepp. 

Farbar väg Med farbar väg avses väg som uppfyller krav för transportvägar 
för hämtningsfordon enligt bilaga B. Lösningar för hantering av 

hushållsavfall och liknande avfall och andra krav för att vägen ska 
vara farbar. Vid tvist avgör tekniska nämnden vilken väg som är 
farbar.  

Farligt avfall Med farligt avfall avses sådant avfall som finns uppräknat i 
avfallsförordningen och som har egenskaper som gör att det 
måste hanteras särskilt för att inte skada levande organismer eller 
miljön. Farligt avfall som uppkommer i hushåll är till exempel 
färgrester, spillolja, lösningsmedel, bekämpningsmedel eller lim. 

Farligt avfall-bilen Farligt avfall-bilen är en specialutrustad bil med chaufför och 
kemist. Till Farligt Avfall-bilen kan privatpersoner lämna farligt 
avfall inklusive mindre el- och elektronikprodukter från hushållet 
upp till en mikrovågsugns storlek. 

Farligt avfall-bilen kör enligt att speciellt schema och stannar 30-
60 minuter vid varje stopp. 

Fastighetsinnehavare Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare 
eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen 
(1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Tomträttshavare, 
samfällighetsförening och arrendator med byggnad på ofri grund 
jämställs med fastighetsinnehavare i dessa föreskrifter. 
Fastighetsinnehavarens ansvar kan i vissa fall överlåtas på 
nyttjanderättshavare. 

Fastighetsnära insamling 
(FNI) 

Fastighetsnära insamling (FNI) är hushållsnära källsortering. 

Fettavskiljare  Fettavskiljare är en anordning för att samla upp slam i form av 
fettavfall i avloppsvatten från lokaler där livsmedel hanteras 
yrkesmässigt. Fettet skulle annars avsättas i ledningsnätet och 
riskerar förorsaka stopp. 

Fosforfälla En fosforfälla, även kallat fosforfilter, är ett komplement till en 
biologisk behandling, till exempel en markbädd. Fosforfällor kan 
också användas som efterbehandling efter till exempel ett 
minireningsverk. 

Reningen i en fosforfälla bygger på att fosfor i avloppsvattnet 
binds till ett material med hög kapacitet för fosforbindning. I 
allmänhet används kalkbaserade filtermaterial. 

Fosforfällor består av en typ av filterbrunn som fylls med en 
utbytbar filterkassett eller filtermaterial i lösvikt. 

Fritidsboende Fritidsboende är den som är folkbokförd på annan fastighet. 

Förlängt intervall för 

hämtning och tömning 

Förlängt intervall för hämtning och tömning innebär att 
intervallet för hämtning och tömning av hushållsavfall kan 
förlängas. 
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Fyrfackskärl Fyrfackskärl är ett kärl med flera fack för att möjliggöra 
hushållsnära källsortering av olika avfallsslag.  

Gemensam behållare Med gemensam behållare avses behållare som delas av två 
eller tre närboende nyttjanderättshavare. 

Gemensam 
avfallslösning 

Med gemensam avfallslösning avses att en eller flera behållare 
delas av fler än två närboende nyttjanderättshavare. 

Grovavfall Grovavfall är hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande 
eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att 
samla in i säck eller kärl. Sådant avfall exemplifieras i bilaga A. 
Anvisningar om avfall från hushåll.  

Hushållsavfall Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt 
därmed jämförligt avfall från annan verksamhet (15 kap 2 § 
Miljöbalken 1998:808). 

Hämtningsvägen Hämtningsvägen är den väg som behållaren transporteras från 
behållarplatsen eller avfallsutrymmet till hämtningsfordonets 
uppställningsplats. 

Kompostering Med kompostering avses biologisk behandling där organiskt 
avfall bryts ner aerobt (under förbrukning av syre). 

Kärl Med kärl avses hjulförsett plastkärl med lock. De lyfts och töms i 
hämtningsfordon med hjälp av en kärllyft på bilen. 

Läkemedelsavfall Läkemedelsavfall är överblivna läkemedel samt förbrukade 
sprutspetsar och kanyler. 

Matavfall 
Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som 
uppkommer i och med livsmedelshanteringen i hushåll, 
restauranger, storkök, butiker och liknande och som skulle kunna, 
eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör 
hushållsavfall. 

Minireningsverk Minireningsverk används för att behandla avloppsvatten från 
små avloppsanläggningar. Tekniken som används för rening är i 
princip densamma som i större kommunala reningsverk, det vill 
säga sedimentering, biologisk rening och kemisk fällning. Det 
finns även minireningsverk med enbart biologisk rening och 
enbart kemisk rening. 

Den biologiska behandlingen sker med aktiva mikroorganismer, 
främst bakterier, som förekommer som ett aktivt slam eller som 
biofilm på ett bärarmaterial. 

Nyttjanderättshavare Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av 
begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja 
fastighet, t.ex. genom arrende, bostadsrätt eller hyresrätt.  

Permanentboende Permanentboende är den som är folkbokförd på fastigheten. 

Producent Med producent avses den som yrkesmässigt tillverkar, för in till 
Sverige eller säljer en vara eller en förpackning eller den som i sin 
yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall som kräver särskilda 
åtgärder av renhållnings- och miljöskäl. 

Producentansvar Producentansvar innebär att producenterna ansvarar för vissa 
produkter under hela dess livscykel, inklusive omhändertagande 
av avfall. Producenterna ska för dessa avfallsslag se till att det 
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finns lämpliga insamlingssystem. Producenterna ska också se till 
att avfallet återanvänds, materialåtervinns, eller tas om hand på 
ett annat miljömässigt godtagbart sätt. Lagreglerat 
producentansvar finns för förpackningar av olika materialslag, 
returpapper, batterier, läkemedel, däck, bilar samt elektriska och 
elektroniska produkter. Avfall som omfattas av producentansvar 
ska lämnas i de insamlingssystem som producenterna 
tillhandahåller och ingår inte i kommunens ansvar. Samarbete 
mellan kommuner och producenter om insamling förekommer 
dock. 

Renhållaren Begreppet renhållaren innefattar tekniska nämnden eller den 
eller de som kommunen anlitar för att bedriva verksamheten eller 
hantera det avfall som omfattas av kommunens ansvar. 

Renhållningsordning Kommunens avfallsföreskrifter och avfallsplan utgör tillsammans 
kommunens renhållningsordning. Den fastställs av 
kommunfullmäktige. 

Restavfall Med restavfall avses i dessa föreskrifter sådant hushållsavfall 
som återstår sedan grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall, slam 
från enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare, 
läkemedelsavfall och producentansvarsavfall, matavfall samt 
annat avfall där särskilt insamlingssystem finns, sorterats ut. 
Restavfallet är brännbart avfall. 

Returpapper Returpapper omfattas av producentansvar och kan vara t.ex. 
tidningar, journaler, kataloger, skriv- och reklampapper som kan 
materialåtervinnas.  

Samlaren Säkerhetsskåpet Samlaren är specialgjort för insamling av 
glödlampor, smålampor, lågenergilampor, småbatterier och 
småelektronik i butiker. 

Med småelektronik menas mobiltelefon, rakapparat, eltandborste 
och liknande. Inkasthålen har en diameter 110 mm. 

Skärande och stickande 
avfall 

Sönderslaget glas, porslin och dylikt, förbrukade sprutspetsar och 
kanyler är exempel på skärande och stickande avfall.  

Slamavskiljare 
Slamavskiljare är en anordning som används för att fånga upp 
slam i enskilda avloppsanläggningar. 
 

Sluten tank 
Sluten tank är en behållare som kan användas för att samla upp 
avloppsvatten då det inte finns tillgång till kommunalt avlopp eller 
andra godkända enskilda avloppsanläggningar. 
 

Sopsug (stationär eller 
mobil) 

Stationärt sopsugssystem är ett automatiskt insamlingssystem 
där avfallet med hjälp av luft (vakuum) transporteras genom rör i 
marken, från sopnedkastet till en uppsamlingscontainer, som 
finns i en byggnad en bit bort från bostäderna. 

Även i det mobila sopsugssystemet samlas avfallet in med hjälp 
av luft med vakuumtekniken som sitter i bilen. Under varje 
nedkast finns en lagringstank. Tankarna binds ihop genom rör i 
marken till en dockningspunkt. Vid tömning ansluter fordonet till 
dockningspunkten. Vakuumtekniken sätts igång och avfallet 
transporteras in i bilen med hjälp av luft. 
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Sällskapsdjur Med sällskapsdjur menas djur som är en del av ett hushåll och 
som bor i huset och hålls som följeslagare för sällskaps skull.  

Textilier Textilier kan till exempel vara kläder, lakan, handdukar dukar och 
gardiner 

Tillsynsansvarig nämnd Med tillsynsansvarig nämnd avses Miljö- och 
byggnadsnämnden i Lomma kommun. 

Toalettavfall från torr 
toalettlösning 

Toalettavfall från torr toalettlösning är hushållsavfall som 
uppkommer vid nyttjande av torrtoalett 

Transportväg Transportvägen är hämtningsfordonets väg fram till 
uppställningsplats för insamling av avfall. 

Trädgårdsavfall Med trädgårdsavfall avses komposterbart och flisbart växtavfall 
som uppkommer vid normal trädgårdsskötsel i en-, två- och 
flerfamiljshus, däremot inte fällda träd eller avfall som uppstår vid 
större anläggningsarbete i en trädgård. Det senare är bygg- och 
rivningsavfall som kommunen inte ansvarar för. 

Uppställningsplats för 
hämtningsfordon 

Uppställningsplats för hämtningsfordon är den plats där 
hämtningsfordonet stannar när avfallet ska hämtas och lastas i 
fordonet. Platsen ska ligga så nära avfallets hämtningsplats som 
möjligt och vara lämpligt från arbetsmiljö- och 
trafiksäkerhetssynpunkt. Uppställningsplatsen kan variera vid 
hämtning av olika typer av avfall beroende på att olika 
hämtningsfordon är olika stora. 

Utrustning Med utrustning avses alla typer av behållare, stativ/hållare för 
behållare, karusell, kärl- och säckväxlare, sopnedkast, sopsug 
eller annat som används vid uppsamling av avfall.  

Verksamhetsutövare Den som driver yrkesmässig verksamhet. Verksamhetsutövaren 
är ansvarig för avfallshanteringen i verksamheten och är antingen 
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare av en fastighet 
eller lokal. 

Återvinningscentraler Återvinningscentraler (ÅVC) är bemannade anläggningar med 
särskilt öppethållande. Här kan hushållen genom egen försorg 
kostnadsfritt lämna och sortera avfall som uppkommit i det egna 
hushållet. 

Restavfall och matavfall får inte lämnas på Återvinningscentraler. 

Småföretag, institutioner och andra verksamheter kan mot avgift 
lämna mindre mängder sorterat grovavfall samt visst el- och 
elektronikavfall.  

Småföretag, institutioner och andra verksamheter kan inte lämna 
farligt avfall på återvinningscentralen. 

Återvinningsstation Återvinningsstationer (ÅVS) är obemannade mindre platser 
med behållare för returpapper och förpackningar. 
Återvinningsstationerna drivs av Förpacknings- och 
Tidningsinsamlingen (FTI). 
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BILAGOR 

A. ANVISNINGAR OM AVFALL FRÅN HUSHÅLL 

Avfall från hushåll ska sorteras i fraktioner enligt tabellen nedan. Utsorterat material för 
återvinning ska vara rent och fritt från föroreningar. 
 

 
AVFALLSSLAG 
 

 
BESKRIVNING OCH 
EXEMPEL 

 

 
HANTERING 

Ammunition  Ska lämnas till polisen 

Askor, slipdamm och dylikt Exempelvis grillaska, aska 
från vedeldad spis och dylikt 
samt slipdamm. 

Askor, slipdamm och dylikt ska 
hanteras och emballeras på 
sådant sätt att avfallet inte kan 
förorsaka störningar i 
omgivningen, damma eller 
antändas och ska läggas i 
behållare för restavfall. 

Avfall från husbehovsjakt  Mindre mängder avfall från 
husbehovsjakt kan lämnas i 
behållare för restavfall om det 
är väl förpackat och ingen 
misstanke om smitta 
förekommer.  

Batterier (klassas som 

farligt avfall och omfattas 

av producentansvar) 

 

Alla typer av kasserade 
småbatterier och blybatterier. 
Exempel på blybatterier är 
startbatterier till bilar och 
gräsklippare. 

 

Kasserade småbatterier 
lämnas på 
återvinningscentraler, 
återvinningsstationer eller 
försäljningsställen som tar 
emot sådant avfall. De kan 
också lämnas i 
säkerhetsskåpet Samlaren 
som finns i flera butiker i 
kommunen, samt till Farligt 
avfall-bilen. 

Blybatterier lämnas på 
återvinningscentraler.  

Bygg- och rivningsavfall 

 

Avfall som uppkommer vid 
nybyggnad, renovering, 
ombyggnad eller rivning av 
byggnad eller som uppstår vid 
större anläggningsarbete i en 
trädgård.  

Det ingår inte i kommunens 
ansvar att samla in eller 
omhänderta sådant avfall. 

Bygg- och rivningsavfall 
lämnas till godkänd 
återvinnare. 

Mindre mängder kan lämnas 
på återvinningscentral. 
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AVFALLSSLAG 

 

 
BESKRIVNING OCH 

EXEMPEL 
 

 
HANTERING 

Däck från fordon (omfattas 
av producentansvar) 

 Lämnas till en däckfirma som 
tar emot sådant avfall. 

 

Döda sällskapsdjur 

 

Små sällskapsdjur, 
exempelvis marsvin eller 
burfåglar. 

 

Mindre sällskapsdjur 
(maxstorlek hund). 

 

 

 

 
Större sällskapsdjur. 

 

 

Små sällskapsdjur kan lämnas 
i behållare för restavfall om det 
är väl förpackat och ingen 
misstanke om smitta 
förekommer.  

Mindre sällskapsdjur kan 
grävas ner på den egna 
fastigheten, förutsatt att 
graven är så djup att djur 
hindras från att gräva upp 
kroppen, att ingen misstanke 
om smitta föreligger samt att 
det kan ske utan risk för 
olägenhet för människors 
hälsa eller miljön.  

Större sällskapsdjur kan 
lämnas till veterinär, särskild 
djurkremeringsanläggning hos 
Sysav eller annan godkänd 
verksamhet för kremering. 

El- och elektronikavfall 

(klassas som farligt avfall 

och omfattas av 

producentansvar) 

Allt som drivs med sladd eller 
batteri, exempelvis: datorer, 
kaffebryggare, kameror, 
elektriska leksaker, spis, 
tvättmaskin, kylskåp och 
frysar samt lågenergilampor, 
glödlampor. 

 
Produkter med inbyggda 
batterier, 
t.ex. tandborstar, verktyg och 
leksaker hanteras som 
elektriska och elektroniska 
produkter. 
 

Lämnas till 
återvinningscentraler.  

El- och elektronikavfall kan 
även hämtas sorterat vid 
fastigheten efter beställning 
hos renhållaren, samt lämnas 
till försäljningsställe som tar 
emot sådant avfall. 
 
Småelektronik som 
mobiltelefon, rakapparat, 
eltandborste och liknande kan 
lämnas i säkerhetsskåpet 
Samlaren som finns i flera 
butiker i kommunen. I 
Samlaren kan även 
lågenergilampor, glödlampor 
och andra smålampor lämnas.  
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AVFALLSSLAG 

 

 
BESKRIVNING OCH 

EXEMPEL 
 

 
HANTERING 

Mindre el-och 
elektronikprodukter från 
hushåll upp till en 
mikrovågsugns storlek kan 
lämnas till Farligt avfall-bilen. 

Farligt avfall  Med farligt avfall avses sådant 
avfall som finns uppräknat i 
avfallsförordningen och som 
har egenskaper som gör att 
det måste hanteras särskilt för 
att inte skada levande 
organismer eller miljön. 
 

Exempelvis färg, lack- och 
limrester, spillolja, oljefilter, 
lösningsmedel, sprayburkar, 
rengöringsmedel, 
bekämpningsmedel och syror. 

Lämnas på 
återvinningscentral eller till 
Farligt avfall-bilen. 
 

Filtermaterial från 

fosforfällor 

 

Filterkassett eller filtermaterial 
i lösvikt. 

Filtermaterial från fosforfällor 
och andra jämförbara filter ska 
vara förpackat eller tillgängligt 
på ett sådant sätt att hämtning 
kan utföras av fordon utrustat 
med kran eller suganordning. 

Fyrverkerier och lysraketer   Ska lämnas till återförsäljare. 

Förpackningar  Med förpackningar avses alla 
förpackningar av papp, 
papper, kartong, wellpapp, 
hård- och mjukplast, stålplåt, 
glas och aluminium. 

 

Lämnas på 
återvinningsstationer och 
återvinningscentraler eller 
genom fastighetsnära 
insamling (FNI) 

Beställning av abonnemang 
för insamling av förpackningar 
i fyrfackskärl kan göras hos 
renhållaren.  

PET-flaskor och övriga flaskor 
och burkar med pant lämnas i 
butikernas pantsystem. 

Gasoltuber, gastuber 
 Gasoltuber och gastuber 

lämnas till återförsäljare som 
tar emot sådant avfall. 

Grovavfall (exklusive el- 

och elektronikavfall och 

trädgårdsavfall) 

Avfall som är så tungt eller så 
skrymmande att det inte är 

Lämnas på 
återvinningscentraler eller 
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AVFALLSSLAG 

 

 
BESKRIVNING OCH 

EXEMPEL 
 

 
HANTERING 

lämpligt att samla in i 
behållare. 

Det är till exempel trasiga 
möbler, leksaker, cyklar och 
barnvagnar.  

Grovavfall är inte fasta 
installationer, detta är bygg- 
och rivningsavfall som 
kommunen inte ansvarar för.  

hämtas sorterat vid 
fastigheten efter beställning. 

Grovavfall för separat 
borttransport av renhållaren 
ska förses med märkning som 
klargör att det är fråga om 
grovavfall. 

Ljuskällor (klassas som 

farligt avfall och omfattas 

av producentansvar) 

Glödlampor, lågenergilampor, 
lysrör och dylikt. 

Glödlampor, lågenergilampor 
och dylikt lämnas till 
återvinningscentral eller till 
försäljningsställen som tar 
emot sådant avfall samt andra 
anvisade insamlingsställen. 

Farligt avfall-bilen hämtar 
även denna typ av avfall.  

Lågenergilampor, glödlampor 
och andra smålampor kan 
också lämnas Samlaren som 
finns i flera butiker i 
kommunen. 

Lysrör lämnas till 
återvinningscentral, eller till 
försäljningsställen som tar 
emot sådant avfall, samt 
andra anvisade 
insamlingsställen. 

Läkemedel och förbrukade 

kanyler (klassas delvis som 

farligt avfall och omfattas 

delvis av producentansvar) 

Exempelvis Överblivna 
läkemedel, kasserade kanyler, 
äldre kvicksilverhaltiga 
termometrar. 

Överblivna läkemedel, 
kasserade kanyler lämnas på 
apotek som hanterar 
receptbelagda läkemedel.  
 
Förbrukade sprutspetsar och 
kanyler läggs i särskilda 
behållare som hämtas i förväg 
på apotek och lämnas där. 
 
Kvicksilverhaltiga termometrar 
lämnas på en 
återvinningscentral.  
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AVFALLSSLAG 

 

 
BESKRIVNING OCH 

EXEMPEL 
 

 
HANTERING 

Matavfall Med matavfall avses allt 
biologiskt nedbrytbart avfall 
som uppkommer i och med 
livsmedelshanteringen i 
hushåll, restauranger, storkök, 
butiker och liknande och som 
skulle kunna, eller har kunnat, 
användas som livsmedel och 
som utgör hushållsavfall.  

Med matavfall avses t.ex. 
potatis- och lökskal, 
fruktrester, kaffesump eller 
överbliven mat. 

Utsortering och insamling av 
matavfall är obligatoriskt i 
Lomma kommun. Matavfall 
läggs i avsedda 
matavfallspåsar som 
tillhandahålls av renhållaren 
och läggs sedan i ett särskilt 
matavfallskärl eller i ett fack i 
ett flerfackskärl avsett för 
utsorterat matavfall. 

Sortering och hantering ska 
ske enligt anvisningar från 
tekniska nämnden.  

Det är även möjligt att 
kompostera matavfall på den 
egna fastigheten. 

Restavfall Med restavfall avses i dessa 
föreskrifter sådant 
hushållsavfall som återstår 
sedan grovavfall, 
trädgårdsavfall, farligt avfall, 
slam från enskilda 
avloppsanläggningar och 
fettavskiljare, läkemedelsavfall 
och producentansvarsavfall, 
matavfall samt annat avfall 
där särskilt insamlingssystem 
finns, sorterats ut. Restavfallet 
är brännbart avfall. 

Restavfall ska vara inlagt i 
påse av lämpligt material och 
storlek och läggs i behållaren 
för restavfall eller i ett fack i ett 
flerfackskärl avsett för enbart 
restavfall. 
 
 
 

Returpapper, tidningar och 
övrigt (omfattas av 

producentansvar) 

Med returpapper avses t.ex. 
tidningar samt tidskrifter, 
direktreklam, telefonkataloger, 
kataloger för 
postorderförsäljning och 
liknande produkter av papper. 
Kuvert omfattas ej. 

Lämnas på 
återvinningsstationer och 
återvinningscentraler eller 
genom fastighetsnära 
insamling (FNI) 

Beställning av abonnemang 
för insamling returpapper i 
fyrfackskärl kan göras hos 
renhållaren.  

Skärande och stickande 

avfall 

Exempelvis sönderslaget glas 
eller porslin. 

Skärande och stickande avfall 
ska förpackas i skyddande 
hölje innan det läggs i 
behållare för restavfall, så att 
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AVFALLSSLAG 

 

 
BESKRIVNING OCH 

EXEMPEL 
 

 
HANTERING 

inte skärskador eller annan 
olägenhet uppstår.  

Förbrukade sprutspetsar och 
kanyler läggs i särskilda 
behållare som hämtas i förväg 
på apotek och lämnas där. 

Slam från fettavskiljare 

 

Slam i form av fettavfall från 
avloppsvatten. 

Tömning av fettavskiljare sker 
minst 4 gånger per år eller 
oftare om behov föreligger för 
att fett inte ska nå ut i 
efterföljande ledningssystem. 

Textilier Exempelvis kläder, lakan, 
handdukar, dukar, gardiner 

Lämnas till textilinsamling. 

Toalettavfall från torr 
toalettlösning 

 Kan efter beslut från Miljö- och 
byggndasnämnden 
omhändertas vid den egna 
fastigheten. 

Trädgårdsavfall Med trädgårdsavfall avses 
komposterbart och flisbart 
växtavfall som uppkommer vid 
normal trädgårdsskötsel i en- 
och tvåfamiljshus eller 
flerfamiljshus. 

Exempelvis gräs, löv, 
blommor, ris, kottar och 
kvistar som uppkommer vid 
normal skötsel av trädgården 
till permanent- eller 
fritidsbostad.  

Sten, jord och grus av olika 
slag, grövre grenar, 
rotklumpar, stammar 
och dylikt ingår inte i 
begreppet trädgårdsavfall. 

Trädgårdsavfall läggs löst i 
behållare för trädgårdsavfall 
och får inte packas så hårt att 
tömningen försvåras.  

Sten, jord och grus av olika 
slag, grövre grenar, 
rotklumpar, stammar och 
stubbar läggs inte i behållare 
för trädgårdsavfall utan lämnas 
till återvinningscentral. 
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B. LÖSNINGAR FÖR HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL OCH LIKNANDE 

AVFALL 

Bestämmelser om avfallsutrymmen och hämtningsvägar finns i Boverkets byggregler 
(BFS 2011:6) samt Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2009:2 och 2012:2). 
Grundläggande anvisningar och förtydliganden till de lokala föreskrifterna om 
avfallshantering i kommunen beträffande utformning av avfallshanteringslösningar 
redovisas nedan. För detaljerade anvisningar se Avfall Sveriges ”Handbok för 
avfallsutrymmen – Råd och anvisningar för transport, förvaring och dimensionering av 
hushållsavfall” 

Behållare 

Vilka behållare som är lämpliga för olika avfallsslag beror av avfallets specifika vikt och 
övriga egenskaper. Arbetsmiljölagstiftningen anger inga gränsvärden för mått och 
vikter på behållare. Hämtningsvägens beläggning, väglag, lutning m.m. är faktorer som 
har betydelse vid manuell hantering. 
 
Enligt arbetsmiljölagen är högsta godtagbara dragkraft vid förflyttning av behållare 300 
Newton vid igångsättning och 200 Newton vid kontinuerlig förflyttning.  
 

Kärl 

Kommunen använder olika kärlstorlekar beroende på vilket avfallsslag som samlas in. 
Renhållaren ger råd beträffande antal, storlek och typ av kärl för avfall. 
 
Av arbetsmiljöskäl ska kärl hållas rena för att undvika sanitära och hygieniska problem. 
Fastighetsinnehavaren ombesörjer detta.  
 

Säckar 

Hantering av avfall i säck bör helst undvikas av framförallt arbetsmiljöskäl. Säckarna 
bör fyllas till högst 80 %, så att de går att försluta. Insamling av hushållsavfall i säck 
med en volym som överstiger 240 l är olämpligt ur arbetsmiljösynpunkt. Säckarna bärs 
fram till hämtningsfordonet och får därför inte väga mer än 15 kg. Hämtning från kaj är 
att föredra.  
 

Containrar 

Insamling av hushållsavfall i containrar är olämpligt p.g.a. risk för att icke önskvärt 
avfall (avfall som containrarna inte är avsedda för) hamnar i och utanför containrarna. 
Om containrar ändå används för insamling av t.ex. grovavfall bör avlämning av avfall i 
containrarna ske vid särskilda tidpunkter under närvaro av t.ex. fastighetsskötare, 
förvaltare eller annan ansvarig person. 
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Avfallsutrymmen 

Vid nybyggnad av avfallsutrymme ska fastighetsinnehavaren tidigt i planeringsskedet 
kontakta renhållaren samt bygglovshandläggare för samråd om placering och 
utformning av avfallsutrymmet. Målsättningen ska vara att avfallsutrymmet placeras 
och utformas så att hämtning underlättas, att god arbetsmiljö och säkerhet främjas 
samt att utrymmet placeras på ett bekvämt avstånd från bostäderna. Hur stort 
utrymmet ska vara beror på vilken insamlingsteknik som används, hur ofta hämtning 
sker, vilken källsortering som finns och behovet av att förvara grovavfall. Utrymmet 
planeras så att plats finns för sortering av avfall. Avfallsutrymmen får inte placeras så 
att avfall transporteras genom utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt och inte i 
utrymmen där livsmedel förvaras. De får heller inte placeras så att illaluktande avfall 
transporteras genom allmänna utrymmen i direkt anslutning till bostäder eller 
arbetslokaler. Avfallsutrymmen och uppställningsplatser för behållare planeras så att 
hämtningsfordonet kan köra ända fram. Fastighetsinnehavaren förser renhållaren med 
erforderliga nycklar till avfallsutrymmen.  
 
De dagar då hämtning inte sker får fastighetsinnehavare ha behållare placerad på 
annan plats än på behållarplatsen eller i avfallsutrymmet på fastigheten under 
förutsättning att placeringen uppfyller gällande tekniska krav på avfallsutrymmen enligt 
nedan. 
 
Vid större renoverings- eller ombyggnadsarbeten av fastigheten gäller generellt samma 
krav på avfallsutrymmet och transportvägarna som vid nybyggnad. Där det inte finns 
förutsättningar att uppfylla bestämmelserna för nybyggnad bedöms i varje enskilt fall 
vilka avsteg som kan göras. Ändrad användning av lokaler kan vara en bygglovspliktig 
åtgärd. Kontakta renhållaren samt bygglovshandläggare för råd och 
rekommendationer. 
 

Tekniska krav 

Tekniska krav på avfallsutrymmen finns beträffande bl.a: 
 Brandskydd. I Boverkets byggregler finns krav på skydd mot brandspridning 

som gäller bl.a. avfallsutrymmen. Kontakta kommunens 
samhällsbyggnadsförvaltning för råd och information. För utrymmen för 
förvaring av farligt avfall på fastigheten gäller Räddningsverkets föreskrifter om 
brandklassning, hantering av brandfarliga produkter etc. 

 Hygien. Avfallsutrymmen utformas så att de är lätta att rengöra och att det går 
att hålla en god hygien (golvbrunn, vatten, kylning kan krävas). Kontakta 
kommunens samhällsbyggnadsförvaltning om du har frågor om hygienkrav. 

 BulIer. Om avfallsutrymmen gränsar till en bostad byggs utrymmena så att 
besvär på grund av buller minimeras. Bestämmelser om bullerskydd finns i 
Boverkets byggregler. 

 Arbetsmiljö. Avfallsutrymmen, utrustning, transportvägar och hämtningsvägar 
utformas så att god arbetsmiljö erhålls. Arbetsmiljölagstiftningen omfattar ett 
flertal krav. bl.a. ska belysningen vara god, dörrar/passager vara tillräckligt 
breda, trösklar och trappsteg undvikas och transportvägen vara hårdgjord.  

 Tillgänglighet för personer med funktionshinder. Alla utrymmen och 
utrustning som är gemensamma för boende utformas så att de är tillgängliga för 
personer med funktionshinder. 

 
Kontakta renhållaren för närmare upplysningar om tekniska krav. 
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Speciella avfallsutrymmen för flerbostadshus och verksamheter 

Rum för grovavfall samt el- och elektroniskt avfall bör dimensioneras för ca 1 m3 per 
boende och år och inte placeras längre från bostäderna än något 100-tal meter. 
Utrymmen för grovavfall iordningsställs för sortering. Utrymmen för grovavfall, el- och 
elektroniskt avfall samt farligt avfall bör vara låsbara och inredda med hyllor och 
sorteringsutrustning. För dessa utrymmen gäller särskilda regler. 
 
Storleken på avfallsutrymmen i skolor, daghem, kontor och liknande bör vara 
anpassade till verksamheten. För avfallsutrymme till livsmedelslokaler finns särskilda 
regler. Kontakta miljö- och byggavdelningen för närmare upplysningar om tekniska 
krav samt för- och nackdelar med olika lösningar. 
 

Bygglov 

För miljöhus och liknande lösningar krävs bygglov. Det kan även krävas bygglov för 
containrar och kärl placerade utomhus.  
 

Belamring 

För tillfällig uppställning av containrar på allmän plats krävs tillstånd från polisen.  
 

Enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare 

Enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare ska vara lättåtkomliga, väl uppmärkta 
och lätta att hitta vid hämtning av slam. Lock, manlucka eller annan tömningsanordning 
ska, om inte särskilda skäl föreligger, vara utformad för hantering av en person och får 
inte vara övertäckt vid tömning. Högsta godtagbara dragkraft på slamavskiljarlock är 
200 Newton. Högsta godtagbara vikt för lock till slamavskiljare som ska lyftas av är 15 
kg.  
 
Anläggningar som inte uppfyller ovanstående krav samt krav enligt föreskrifterna måste 
åtgärdas av fastighetsinnehavaren. Om åtgärder inte genomförs kan extra avgift tas ut 
för tömning. 
 
Hämtningsvägen 

Avståndet mellan avfallsutrymmet/uppställningsplatsen för behållare och 
hämtningsfordonets uppställningsplats får inte överstiga 40 m, om det inte finns 
särskilda skäl. Behållare placeras med handtaget mot hämtningsfordonet för att 
underlätta hämtningen. Vid hämtning av säckar som bärs fram till bilen accepteras 
endast kortare gångavstånd (högst ca 5 m). Vid hämtning av trädgårdsavfall tillåts inte 
dragavstånd, utan kärlet ska placeras vid farbar väg.   
 
Besvärande lutning på hämtningsvägen bör undvikas. Lutning på hämtningsväg bör 
inte överstiga 1:20 för att belastningen vid skjut- och dragarbete ska bli acceptabel. I 
gynnsamma fall kan en lutning på 1:12 accepteras. Vad som är acceptabelt avgörs av 
dragmotståndet. Om det finns avsevärda höjdskillnader ska lämplig lyftanordning 
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alternativt landgång installeras. Före och efter ramp bör det finnas vilplan med en 
dörrfri längd av ca 1,5 meter. 
 
Hämtningsvägen för behållare ska på raksträckor ha passager med en minsta bredd 
på 1,2 meter och vid riktningsändringar en minsta bred på 1,35 m. Dörröppningar 
behöver ha en minsta bredd av 1 m för utrymmen för behållare och 1,2 för utrymmen 
där grovavfall förvaras. Hörn bör vara avfasade. 
 
Vintertid skottas och halkbekämpas hämtningsvägen så att det är lätt att komma fram. 
Vallar som läggs upp av snöplogen avlägsnas före hämtning av avfall. Hela 
hämtningsvägen ska ha god belysning samt hårdgjord yta. Med hårdgjord likställs 
asfalt, betong, betongplattor eller dylikt. 
 

Transportvägar för hämtningsfordon 

För tömning av behållare för hushållsavfall behövs en fri höjd på ca 5 m. För hämtning 
av behållare och tömning av enskilda avloppsanläggningar samt fettavskiljare behöver 
hämtningsfordonen kunna disponera en plats med bredd 4 m och längd 15 m.  
 
Backning ska undvikas p.g.a. olycksrisken. Återvändsgator ska i möjligaste mån ha 
vändplan. För bilar med längden 11 m bör en vändyta med diameter 18 m och 
hindersfri remsa om ca 1,5 m finnas. 
 
Transportvägar för hämtningsfordon hålls framkomliga för renhållarens fordon för att 
hämtning ska kunna utföras. Detta innebär bl.a. att vägen tål den belastning som tunga 
fordon ger, att hindrande vegetation undanröjs samt att vägen hålls snöröjd och halkfri. 
Transportvägar för hämtningsfordon utformas för ett maximalt axeltryck av 11 ton. 
Anvisningar om tekniskt utförande finns hos Vägverket. Anvisningar om vad som krävs 
beträffande framkomlighet för slamsugningsbilar lämnas av renhållaren. 
 
Vägföreningar som begränsar axeltrycket för fordon förutsätts bevilja generell dispens 
för hämtning av hushållsavfall. I annat fall hänvisas till kommunen. 
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Näringslivsstrategi 2021-2023 för Lomma kommun 

 
Ärendebeskrivning 
Näringslivsstrategin utgör Lomma kommuns politiska viljeinriktning och berättar hur 
samtliga nämnder och förvaltningar tillämpar och utvecklar sitt näringslivsorienterade 
arbete. Strategin bidrar till att uppfylla Kommunfullmäktiges vision och övergripande 
mål och tydliggör kommunens roll som komplement till övriga näringslivsfrämjande 
verksamheter. Näringslivsstrategin ses över årligen och revideras vid behov. 
 
Kommunledningskontorets förvaltningschef Ulrika Forsgren Högman redogör i 
skrivelse 2020-09-14 om att övergripande syftar näringslivsstrategin till att peka ut en 
väg för hur vi med gemensamma krafter vill stärka förutsättningarna för företag att 
bedriva sin verksamhet i kommunen. Enligt förvaltningschefen handlar det om att 
kommunens alla delar tillsammans agerar på ett sätt som bidrar till att företag växer 
och blir framgångsrika, att fler startar företag och att nya företag lockas till 
kommunen. 
 
Ärendet har hanterats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-16, § 149. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-16 § 149 
‒ Skrivelse 2020-09-14 från kommunledningskontoret 
‒ Förslag till näringslivsstrategi 2021-2023 för Lomma kommun 
 
Överläggning 
Per Bengtsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska återremittera ärendet till 
kommunledningskontoret för att se över språket så att det blir mer vardagligt. 
 
Robert Wenglén yrkar att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning  
Sedan överläggningen förklarats avslutad meddelar ordföranden att han först avser att 
ställa proposition på bifall respektive avslag på Per Bengtssons yrkande om återremiss. 
 
Ordföranden meddelar att han därefter avser att ställa proposition på frågan om bifall 
respektive avslag på sitt eget yrkande. 
 
Denna propositionsordning godkänns. 
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Ordförande ställer proposition på bifall respektive avslag på Per Bengtssons yrkande 
om återremiss, vartefter kommunstyrelsen avslår det. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt 
eget yrkande, vartefter kommunstyrelsen bifaller det. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige antar näringslivsstrategi 2021-2023 för Lomma kommun. 
 
Reservation 
Per Bengtsson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
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______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 



Bilaga KS § 115/20



Obs - ska layoutas till folder i både digital och tryckt form 

Näringslivsstrategi 2021 - 2023 
Lomma kommun  
 

Förord 

Näringslivsstrategin utgör Lomma kommuns politiska viljeinriktning och berättar hur samtliga 
nämnder och förvaltningar tillämpar och utvecklar sitt näringslivsorienterade arbete. Strategin bidrar 
till att uppfylla Kommunfullmäktiges vision och övergripande mål och tydliggör kommunens roll som 
komplement till övriga näringslivsfrämjande verksamheter. Näringslivsstrategin ses över årligen och 
revideras vid behov. 

 

Inledning 

De flesta branscher står inför stora utmaningar och förändringar. På ett övergripande plan är de 
dominerande megatrenderna urbanisering, klimatförändring, digitalisering och demografisk 
utveckling vilket ökar kraven på företagens omställningsförmåga till en ny verklighet. Att bidra till 
FN:s 17 globala hållbarhetsmål har blivit alltmer självklart för företag som vill nå framgång, liksom 
satsningar på cirkulär ekonomi som hjälper till att minska resursanvändningen och förlänga 
biologiska och teknologiska livscyklar. 

Vinnare är de som lyckas ta tillvara teknikens möjligheter och bygga nya affärsmodeller - en 
utveckling som coronapandemin i allra högsta grad bidragit till att skynda på. Distansarbete spås blir 
ett permanent inslag även efter att pandemin är över och kommer att öka behovet av co-working-
ytor och satellitkontor. 

Näringslivet har en framskjuten roll i kommunens utveckling. Ett starkt näringsliv bidrar till att göra   
kommunen levande 24/7 och är nyckeln till att nya arbetstillfällen skapas. En viktig framgångsfaktor 
för vårt näringslivsfrämjande arbete är att den kommunala förvaltningen upplevs som tillgänglig, 
transparent och smidig avseende regelverken. Vi vet att enkelhet, opartiskhet och effektivitet i den 
offentliga förvaltningen främjar en långsiktig ekonomisk utveckling. Ambitionen är att kommunens 
företagsfrämjande arbete ska finnas närvarande i organisationens alla delar och inom samtliga 
förvaltningars verksamhetsområden. Strategin har inte enbart näringslivet i fokus utan samtliga 
kommuninvånare eftersom effekterna av ett lyckat näringslivsarbete ger mervärden till alla som bor 
och verkar i en kommun. 

 

Syfte med näringslivsstrategin  

Övergripande syftar näringslivsstrategin till att peka ut en väg för hur vi med gemensamma krafter 
vill stärka förutsättningarna för företag att bedriva sin verksamhet i kommunen. Det handlar om att 
kommunens alla delar tillsammans agerar på ett sätt som bidrar till att företag växer och blir 
framgångsrika, att fler startar företag och att nya företag lockas till kommunen.  

 

Kort fakta om näringslivet och arbetslivet i kommunen  

Merparten av kommunens företag är en- eller fåmansbolag och dominerande branscher är företags- 
och konsulttjänster inom bland annat juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Nio av tio företag 



klassas som mikroföretag med färre än tio anställda och många av företagarna arbetar hemifrån. I ett 
nationellt perspektiv är nyföretagandet stort och under de senaste åren har det legat bland det 
högsta i landet. I genomsnitt startas 170 nya företag/år i kommunen.  
 
Av kommunens totala antal invånare (ca 25 000) är lite mindre än hälften i arbetsför ålder - av dessa 
arbetar drygt 5 000 i kommunen, resterande pendlar till annan ort. Motsvarande inpendling till 
kommunen är ca 4 000 personer. I kommunen finns ca 6 000 arbetstillfällen, ungefär hälften av dessa 
återfinns i småföretag där tjänstesektorn dominerar stort (ca 70%). På andra plats ligger handel, 
trafik och kommunikationer som sysselsätter ca 16% följt av tillverkningsindustrin som står för ca 5% 
av sysselsättningen i kommunen. De största arbetsgivarna är Lomma kommun och SLU Alnarp med 
över 2 000 arbetstillfällen. Största privata arbetsgivarna är KåKå och Nolato Medevo.  
 
 

Nuläge och omvärld 

Lomma kommun storsatsar på framtiden och blev 2019 utsedd till landets bästa kommun att leva i av 
tidningen Fokus. Och framgångsfaktorerna för kommunen är många. Det attraktiva läget i 
Öresundsregionen ger tillgång till ett växande, mångfacetterat och tätbefolkat område inom en liten 
radie. Inom räckhåll finns flera spännande kunskaps- och innovationsmiljöer som skapar möjligheter 
att attrahera ett kunskapsintensivt näringsliv till kommunen. 
 
Kontexten för Lomma kommun  
Skånes utvecklingsstrategi ”Det öppna Skåne 2030” har som ett av sina visionsmål att Skåne ska vara 
en stark hållbar tillväxtmotor genom att öka sin innovativa förmåga. Detta ska bland annat ske 
genom en kraftsamling på sex specialiseringsområden: Tech, livsmedel, Life science & hälsa, smarta 
hållbara städer, avancerat material & tillverkning.  
 
Lomma kommun befinner sig i ett epicenter av möjligheter 
På nära håll ligger Lund med ett universitet i världsklass, Medicon village, Ideon, Science village och 
två unika världsanläggningar; ESS och MAX IV med allt vad det innebär i form av affärsmöjligheter 
och internationella kontakter. Liksom Malmö med sin uttalade vision att vara en motor för tillväxt i 
regionen tillsammans med närliggande kommuner, städer, regioner och länder. Malmö fungerar 
även som nod för kreativa och digitala näringar med communities som Minc (Malmö incubator), 
Game Habitat, Media Evolution och Skåne Startups – och med unika spetsutbildningar inom 
dataspelindustrin. Över sundet syns skylinen av Köpenhamn som rymmer huvudstadens alla 
inbäddade möjligheter. 
 
Axplock av satsningar i Lomma kommun 
Området i Alnarp står inför omfattande utvecklingsinsatser där nya kunskapsmiljöer för forskning och 
näringsliv håller på att etableras (Green Innovation Park, Proteinfabriken/ScaleUP, Living labs och 
Green Science Gallery). Campusområdet ska utvecklas liksom Alnarpsparken som är tänkt att 
blomma ut till en attraktiv besöksdestination. Kommunen planerar för en ny stadsdel i området med 
hållbarhet som förtecken, tillsammans med etableringen av en tågstation.  
 
Stora satsningar är också på gång i Bjärred och norra kommundelen. Nya profilerade 
bostadsområden planeras i Översiktsplan 2030 och inom kort blir gamla stationshuset i Bjärred 
restaurang i kombination med en hubb och mötesplats för företag.  
 
Intill E6:an, ett stenkast från SLU/Alnarp, har kommunen förvärvat mark för att öppna upp för 
nyetableringar och annan spännande utveckling med fokus på kunskapsintensiva företag. 
 



År 2026 kommer tre tågstationer att ha etablerats inom kommunen (Alnarp, Lomma, Flädie), den 
första i Lomma redan december 2020. 
 
Stark miljöprofil 
Kommunen har ett stark miljödriv. Bland annat utsågs Lomma kommun till den kommun som var 
bäst i Skåne på att uppnå länets miljömål 2019. Få platser i Sverige kan stoltsera med Sveriges bästa 
klimatzon i kombination med tillgång till toppforskning och utbildningar koncentrerade på 
landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktion och sydsvenskt jord- och skogsbruk. Sammantaget 
framgångsfaktorer som ger unika utvecklingsmöjligheter i kommunens näringslivsfrämjande arbete. 
 
 
Värdeskapande nyttor 

Näringslivsstrategins mål är att skapa mervärde och genera nyttor som ger avtryck i hela kommunen. 
Inom alla områden och för alla som verkar och bor i Lomma kommun. 

Ambitionen är att främja satsningar som på olika sätt bidrar till att odla och utveckla kontexten för 
företag som är verksamma i kommunen eller som vill etablera sig här. Förutsättningarna är unika 
tack vare att vi befinner oss i mitt i en innovativ och kunskapsintensiv region - med närhet till 
internationella miljöer, kunskap, universitet, engagerade invånare, attraktiva boendemiljöer, havet, 
bästa skolorna, inkubatorer, världsanläggningar, naturvärden, kreativitet och mycket annat.    

Nyttorna som näringslivsstrategin bidrar till är många. 

(Obs endast skissbild – ska utvecklas)

 

 

Fokusområden  

Strategin utgörs av fem fokusområden som tillsammans och var för sig stärker förutsättningarna för 
näringslivet i kommunen. Samtliga nämnder och förvaltningar har ansvar att utifrån sin horisont 
bidra till fokusområdena.  

 
 
 
 



1. Etablera näringslivshubbar & boosta communities 

Vi ska satsa på att etablera och stimulera tillblivelsen av nya samlingspunkter för 
kunskapsintensiva företag. Det kan handla om både fysiska miljöer som i Alnarp, stationshuset i 
Bjärred och på andra platser i kommunen. Men också fokusera på att bidra till synergier och 
kopplingar till andra aktörer i regionen (som exempelvis Science village, MEC, Minc, Ideon, Big 
Science, Medicon village med flera). 

Mål för Lomma kommun:  

 Att fler kunskapsintensiva och innovationsdrivna företag som verkar för en hållbar utveckling 
etablerar sig i kommunen.  

 Att kollektivtrafiknära näringslivshubbar etableras.  
 Att verksamhetslokaler integreras i (alla) detaljplaner.  

 
 

2. Strategiska företagsetableringar 

Kommunens köp av verksamhetsmark gynnar möjligheten att locka kunskapsintensiva företag, 
med många arbetstillfällen, att etablera sig i kommunen. För att lyckas behöver vi göra mycket 
fotarbete för att utveckla vårt närverk och strategiska relationsbygge. 

Mål för Lomma kommun:  

 Att främja etablering av företag som anställer.  
 Att arbeta för en ökning av tillgänglig verksamhetsmark.  

 
 

3. Smidig kommunservice 

Det ska vara lätt att göra rätt! Hög servicenivå, kundanpassat bemötande och ett samlat 
agerande när det gäller tillstånd, tillsyn, bygglov och annan myndighetsutövning är viktigt för 
företagen. Idag har vi funktionen “Företagslots” som ger företag en snabb väg in i kommunen – 
den ska fortsätta att utvecklas parallellt med att samtliga av kommunens verksamheter agerar 
utifrån en förståelse och kunskap om företagens villkor och förutsättningar.   

Mål för Lomma kommun:  

 Att all kommunal verksamhet arbetar näringslivsfrämjande med målet att göra företagen bra 
genom att förenkla regelverken, vara mer tillgängliga, transparenta och smidiga gentemot 
näringslivet. 

 

4. Lagspelare  

Kommunen är en aktör av många i det näringslivsfrämjande arbetet och ska fungera som en 
lagspelare och komplement till det arbete som andra näringslivsfrämjande organisationer 
bedriver. Kommunens agerande som främjande aktör ska ha en tydlig koppling till rådighet och 
relevans. Det innebär att kommunen arbetar på tvärs genom hela organisationen med 
näringslivsfrågor och riktar in sig på lagspelet och samspelet med andra näringslivsfrämjande 
organisationer och kompletterar med det kommunala uppdraget. 

Mål för Lomma kommun:  

 Att kommunens roll som näringslivsfrämjare sker i lagspel med övriga 
näringslivsorganisationer. 



5. Utveckling av stadslivet  

Utvecklingen av stadslivet är ett ständigt pågående arbete som medför behov av nära dialog med 
företag, fastighetsägare, invånare och andra aktörer i kommunen. Det gäller att skapa flöden 
som gynnar rörelser på platsen, som stärker närvaro, ökar tryggheten och som lockar besökare. 
Det handlar om ett långsiktigt utvecklingsarbete för att tillsammans med nyckelintressenter 
skapa lösningar som gynnar både stadslivet, kunderna och affärerna.  

Mål för Lomma kommun:   

 Att den fysiska planeringen och företagens placering bidrar till fler människor i rörelse i 
centrumhandeln. 

 Att kreativa plattformar för dialog med näringslivet etableras.  
 

_________________________________________________________________ 

Faktaruta 

Näringslivsfrämjande aktörer  
 
Lomma Företagsgrupp  
Lomma Företagsgrupp är en ekonomisk förening som grundades 1980. Gruppen är ett intresseorgan 
för kommunens alla företagare och arbetar för att informera, påverka, utbilda och samverka på lokal 
nivå. Gruppen erbjuder också hjälp och stöd samt möjligheten att få kontakt med andra företagare 
för utbyte av erfarenheter. 
 
Lomma Företagsgrupp utser varje år Årets Företagare, Årets Nyföretagare och Årets Servicepris i 
samarbete med Företagarna Öresund och Nyföretagarcentrum Öresund. En aktivitet som är avsedd 
att stimulera företagande i kommunen och hitta företagare som kan fungera som förebild för andra 
företagare. Företagsgruppen arrangerar återkommande aktiviteter såsom studiebesök, seminarier 
och frukostmöten dit aktuella personer bjuds in för att hålla föredrag.  
 
 
Företagarna Öresund 
Företagarna Öresund är verksamma i Burlöv, Kävlinge, Lomma och Staffanstorp. Företagarna skapar 
bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. De arbetar för 
företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva 
företag. 

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och representerar 60 000 företagare i landet. 
Medlemmarna är företagare som äger sina egna företag eller som stöttar vårt arbete. Lokalt verkar 
Företagarna Öresund för att skapa ett starkt nätverk bland företagare.  

 
Nyföretagarcentrum Öresund 
Nyföretagarcentrum Öresund ger kostnadsfri rådgivning (individuellt eller i grupp) till alla som 
funderar på att starta upp ett eget företag. Rådgivningarna fokuserar på affärsidén, budget, 
marknadsföring och styrkor och svagheter som blivande företagare.  
Nyföretagarcentrum erbjuder även ”Mentor Eget Företag” vilket innebär att en nyföretagare 
kostnadsfritt får tillgång till en mentor, som bidrar med sitt nätverk och erfarenheter.  

Organisationen utser Årets Nyföretagare. Årets Nyföretagare utses varje år för att lyfta fram goda 
lokala förebilder. Det är personer som har kommit igång med sin verksamhet på ett bra sätt och som 
ännu inte drivit företaget i tre år. 



Nyföretagarcentrum Öresund finns i Malmö, Burlöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma, Sjöbo, Skurup, 
Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge.  

 
Nyföretagarcentrum Syd 
Nyföretagarcenter Syd, NFCS, är en stiftelse som grundades 1990. Erbjuder kostnadsfri rådgivning till 
den som driver ett företag eller funderar på att starta eget företag. NFCS är självständigt och neutralt 
i förhållande till etablerade företag, organisationer och myndigheter. NFCS finansieras av olika 
företag i det lokala näringslivet samt sex kommuner - Burlöv, Kävlinge, Lomma, Malmö, Skurup och 
Svedala.  
 
Nyföretagarcentrum Syd fungerar som ett bollplank och lots till nya såväl som etablerade företagare. 
Erbjuder individuell rådgivning, tillgång till nätverk och näringslivsfrämjande aktiviteter.  

 

Centrumföreningen Lommastråket 
Centrumföreningen är en ideell förening som arbetar för butiker, restauranger, kaféer, 
servicetjänster, fastighetsägare, banker m fl i centrum.  
 
Centrumföreningen arbetar för att marknadsföra, stärka varumärket Lommastråket och den lokala 
handeln. Lommastråket startades 2010 för att det fanns ett behov att samla allt under ett tak och 
tillsammans arbeta med frågor som gynnar den lokala handeln och ett levande centrum. 
 
Centrumföreningen Lommastråket arrangerar en rad olika aktiviteter varje år som t ex Barn i Lomma 
– Matrundan vår och höst – Skördefesten och i samarbete med Lomma Event, Julrundan och 
Lommafesten, samt med Lomma kommun när det gäller frågor kring gatumiljö, gestaltning och 
skyltning. Föreningen är också en samtalspart när det kommer till nyetableringar i området. 

Green Innovation Park 
Green Innovation Park är etablerat i Alnarp och erbjuder kreativa mötesplatser, hjälper företag att 
effektivisera arbetssätt genom nya idéer och innovationer, erbjuder högteknologiska lösningar för 
digitala möten samt designutveckling.   

Nätverket Närodlat Företagande 
Uppmuntrar till närodlade affärer och lokala samarbeten och ser närodlat företagande som 
framtidens näringsliv. Ett aktivt näringsliv skapar tillväxt för alla olika verksamheter i kommunen. 
Arbetar för att stimulera, vitalisera, aktivera och engagera näringslivet i en kommun att tänka och 
göra närodlade affärer. Nätverket vill skapa gemenskap, närhet, enkelhet och en vilja att verka ”på 
hemmaplan.  
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KOMMUNSTYRELSEN 2020-09-30 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 117   KS KF/2020:7 - 214 
 
 

Detaljplan för del av Bjärred 20:2 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun 
(Bjärred centrum) - beslut om antagande 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-09 att upprätta ett förslag till detaljplan för 
rubricerat område. 
 
Syftet är att göra en ny detaljplan för området. Skillnaden mellan den nya detaljplanen 
och gällande detaljplan är att korsprickad mark ersätter punktprickad mark så att 
lägenhetsförråd kan byggas fristående öster om de radhus som är tänkta att byggas på 
platsen. 
 
Detaljplanen möjliggör byggandet av två radhusbyggnader med tillhörande 
komplementbyggnader samt utbyggnad av allmän platsmark i form av gata och 
cykelväg. 
 
KS beslutade 2020-02-26 om att det planförslag som planeringsavdelningen upprättat 
skulle vara föremål för samråd, vilket skedde under perioden 9 mars – 3 april 2020. 
Efter samrådet har ändringar i planförslaget genomförts, dessa finns sammanställda i 
samrådsredogörelse daterad 2020-05-07. 
 
KS beslutade 2020-05-20 att planförslaget skulle vara föremål för granskning, vilket 
det var under perioden 1 juni – 30 juni 2020. Efter granskningen har mindre ändringar 
i planförslaget genomförts, dessa finns sammanställda i granskningsutlåtande daterad 
2020-09-17. Ändringarna har stämts av med byggherren. 
 
Ärendet har hanterats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-23, § 162. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-23 § 162 
‒ Skrivelse 2020-09-17 från planeringsavdelningen 
‒ Bilaga 1: Samrådsredogörelse 2020-05-07 
‒ Bilaga 2: Granskningsutlåtande 2020-09-17 
‒ Bilaga 2: Plankarta 2020-09-17 
‒ Bilaga 3: Planbeskrivning 2020-09-17 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 18 (43) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-09-30 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsutlåtande, upprättat 2020-

09-17 samt att godkänna detaljplaneförslaget för del av Bjärred 20:2 m.fl. i 
Bjärred, Lomma kommun, upprättad 2020-09-17 för antagande. 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 



 
 

 
 
Detaljplan för del av Bjärred 20:2 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun – 
beslut om antagande 
(Bjärred centrum) 
 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunstyrelsen (KS) beslutade 2020-01-09 att upprätta ett förslag till detaljplan för 
rubricerat område.  
 
Syftet är att göra en ny detaljplan för området. Skillnaden mellan den nya detaljplanen 
och gällande detaljplan är att korsprickad mark ersätter punktprickad mark så att 
lägenhetsförråd kan byggas fristående öster om de radhus som är tänkta att byggas på 
platsen. 
 
Detaljplanen möjliggör byggandet av två radhusbyggnader med tillhörande 
komplementbyggnader samt utbyggnad av allmän platsmark i form av gata och cykelväg. 
 
KS beslutade 2020-02-26 om att det planförslag som planeringsavdelningen upprättat 
skulle vara föremål för samråd, vilket skedde under perioden 9 mars – 3 april 2020. Efter 
samrådet har ändringar i planförslaget genomförts, dessa finns sammanställda i 
samrådsredogörelse daterad 2020-05-07. 
 
KS beslutade 2020-05-20 att planförslaget skulle vara föremål för granskning, vilket det 
var under perioden 1 juni – 30 juni 2020. Efter granskningen har mindre ändringar i 
planförslaget genomförts, dessa finns sammanställda i granskningsutlåtande daterad 
2020-09-17. Ändringarna har stämts av med byggherren. 
 
 
 
 
 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2020-09-17 
Planeringsavdelningen  

Vår referens: Peter Hultin   
Direkttel: 0406411175      Kommunstyrelsen 
E-post: Peter.hultin@lomma.se 
Diarienr: KS/KF 2020:7.214 
Er referens:  
  
  



Förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsutlåtande, upprättat 2020-09-17 
samt att godkänna detaljplaneförslaget för del av Bjärred 20:2 m.fl. i Bjärred, Lomma 
kommun, upprättad 2020-09-17 för antagande. 
 
Lovisa Liljenberg  Peter Hultin  
Planeringschef  Planarkitekt 
 
Bilaga 1: Samrådsredogörelse 2020-05-07 
Bilaga 2: Granskningsutlåtande 2020-09-17 
Bilaga 2: Plankarta 2020-09-17 
Bilaga 3: Planbeskrivning 2020-09-17 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

CykelvägCYKEL

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0 Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Fastighetsstorlek
d1 Minsta fastighetsstorlek är 1000 kvadratmeter,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Placering
p1 Byggnad ska placeras med en fasad som följer vägens böjning,  4

kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Endast radhus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Fasadmaterial ska bestå i övervägande del av slammat tegel eller
tegel,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Bostäder som är större än 35 kvadratmeter ska utformas så att
minst hälften av bostadsrummen är vända mot en ljuddämpad sida,
4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Minst 1/3 av byggnadsytans takdel ska bestå av växttak,  4 kap. 16 § 1 st

1 p.

b2 Minst 30% av fastigheten ska vara tillgänglig för infiltration av
dagvatten,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Stängsel och utfart
Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Ändrad lovplikt
Bygglov krävs även för åtgärder som är bygglovsbefriade enligt 9
kap. 4 a-4 c §§, plan- och bygglagen,  4 kap. 15 § 1 st 1 p.
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Detaljplan för del av Bjärred 20:2 i Bjärred, Lomma 
kommun (Bjärreds centrum) 
 
Rubricerad detaljplan har i enlighet med 5 kap 18 § (PBL 2010:900) varit föremål för 
granskning under perioden 1 juni - 30 juni 2020. Underrättelse om detta har skickats till 
Länsstyrelsen, Lantmäteriet samt myndigheter, organisationer och sakägare. Andra 
intresserade har kunnat ta del av förslaget i kommunhusets reception, på biblioteket samt 
på kommunens hemsida.  
 

 
YTTRANDEN UTAN ERINRAN 
Följande har inte haft något att erinra mot planförslaget: 

• Kraftringen 
• Lantmäteriet (därmed bedömer kommunen att de erinringar lantmäteriet hade 

under samrådet har blivit tillgodosedda) 
• E.ON Energidistribution AB 
• Tekniska nämndens arbetsutskott 

 

YTTRANDEN MED ERINRAN SAMT KOMMENTARER 
Nedan sammanfattas och kommenteras de inkomna yttrandena. Samtliga skrivelser finns i 
sin helhet tillgängliga på kommunledningskontorets kansli.  
  

Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens yttrande sammanfattas inte, utan återges här i sin helhet. 
 
Redogörelse för ärendet 
Planhandlingarna anger att syfte är att pröva markens lämplighet för bostadsbebyggelse 
(radhus) och allmän platsmark (lokalgata). Den gällande detaljplanen medger 
bostadsändamål. Fastigheten är idag obebyggd med planmark, en grop och gatumark. Det 
har tidigare funnits en bensinstation som har rivits. Planområdet ligger centralt beläget i 
Bjärred. Det aktuella planförslaget möjliggör byggandet av två radhusbyggnader med 
tillhörande komplementbyggnader samt utbyggnad av allmän platsmark i form av gata och 
cykelväg. 
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För området gäller översiktsplan Översiktsplan 2010 för Lomma kommun. Enligt 
översiktsplanen är området utpekat som utredningsområde för byggnation. Kommunen tar 
fram planförslaget med standardförfarande. Kommunen gör bedömningen att planförslaget 
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. MB. 
 
Planförslaget har varit på samråd mellan den 2020-03-09-2020-04-03. I samrådsskedet 
yttrade sig Länsstyrelsen angående att kommunen hade tagit fram en ny plankarta för det 
område ändringen avsåg samt syftet var otydligt formulerat då planförslaget inte avsåg en 
ändring utan en ny detaljplan. 
 
Länsstyrelsens formella synpunkter 
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. plan- 
och bygglagen. 
 
Hälsa och säkerhet 
Buller 
Riktvärdet för trafikbuller överskrids för den nya bebyggelsen i riktning mot Norra 
Västkustvägen. I planhandlingarna skriver kommunen att lägenheterna bör vara 
genomgående med minst hälften av bostadsrummen mot den skyddade sidan eller byggas 
högst 35 m2 stora för att uppfylla kraven i trafikbullerförordningen. Är utformningen av 
lägenheterna ett villkor för planens genomförande måste kommunen föra in 
planbestämmelser i plankartan. Länsstyrelsen anser att kommunen behöver förtydliga vilka 
åtgärder som krävs och säkerställa nödvändig reglering i plankartan. 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras gällande buller enligt ovan har inte 
Länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 11 §§ PBL. 
 
Kommentar: Plankartan har kompletterats med en utförandebestämmelse om att 
lägenheter som är större än 35 kvadratmeter stora ska vara genomgående med minst 
hälften av bostadsrummen vända mot fasad som inte vetter mot Norra Västkustvägen. 
 

SYSAV 
Sopbilen kan inte köra på den delen av den nya lokalgatan som ligger söder om Bokvägen, 
därmed kommer en extra taxa att tas ut gällande dragväg för det södra radhuset.  
 
Kommentar: Avfallshanteringen sker genom miljöhuset, till vilket sopbilen har tillgång till.  
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VA SYD 
Planförslaget medger en ökad grad av hårdgörande. I planförslaget står att 
miljökompensation ska ske, men det saknas bindande planbestämmelse om detta och det 
saknas beskrivning om hur detta ska säkerställas på annat sätt. 
 
Dagvatten hantering sidan 15: Planprogrammet anger att "för att klara ett dimensionerande 
10-årsregn med klimatfaktor krävs en infiltrerbar yta på ca 400 m2 ". Dagvattenutredningen 
från 180301 anger att en fördröjningsvolym på 58 m3 (tabell 5 i dagvattenutredningen) krävs 
för att klara ett dimensionerande 10-årsregn med klimatfaktor. Alternativt kan en eller flera 
fördröjningsytor på 455 m2 (330 m2 plus 125 m2 på sidan 12 i dagvattenutredningen) 
anläggas. Den framräknade magasinsvolymen på 58 m3 och den infiltrerbara ytan på 455 m2 
bör tydligt framgå i planbeskrivningen. 
 
Vidare saknas ett resonemang i planbeskrivningen hur den nödvändiga infiltrerbara ytan 
alternativt fördröjningsmagasinet ska realiseras. Det ska även framgå hur det ska regleras, så 
att det verkligen blir till. 
 
Planbestämmelsen på minst 30% av tomtytan vid bostäder skall vara tillgänglig för 
infiltration plus 1/ 3-del växttak på byggnader anges på plankartan. Detta är positivt. Men 
det är oklart om hur bestämmelserna i planen bidrar för att klara kravet ovan, det vill säga 
hur mycket det motsvarar av den nödvändiga 455 m2 infiltrerbara ytan. Eller är detta för att 
kompensera för förlorad infiltrerbar yta (ca 2500 m2 enligt Miljövärdesbedömningen)? 
 
Renhållning sidan 18: I planprogrammet står att miljöhusen ska ha växttak, medan det på 
plankartan endast är krav på 1/3 växttak. Vilket gäller? 
 
Vatten, sidan 18: En ökad grad av hårdgjordhet har alltid en påverkan på recipienten. 
 
 
Kommentar: Dagvattenutredningen togs fram i arbetet med detaljplan ”dp19/01 detaljplan 
för del av Bjärred 12:1 m fl” (laga kraft 2019-05-17), vilken omfattar både aktuellt 
planområde så väl som Norra Västkustvägen, Bjärreds torg och den kommande bebyggelse 
som ska omringa Bjärreds torg. På sida 12 i dagvattenutredningen under punkt 6.3 står 
följande: ” I beräkningsexemplet som anges i Tabell 6 nedan har den yta beräknats som 
skulle krävas för att fördröja och infiltrera torgytan och takyta på den bebyggelse som ringar 
in torget. En yta skulle då krävas på 330 m2, detta skulle spara in behovet av ett 
fördröjningsmagasin från 58 m3 till 17 m3. Behovet av fördröjningsmagasin skulle helt kunna 
ersättas av ytlig fördröjning och infiltrering genom att anlägga ytterligare en regnbäddsyta 
på 125 m2.” I beräkningsexemplet ingår alltså inte ytan för föreliggande planområde och 
ytan på 455 kvadratmeter förläggs inom den del av dp19/01 Detaljplan för del av Bjärred 
12:1 m fl som inte omfattas av denna detaljplan.  
 
På sida 15 under punkt 7.3 i dagvattenutredningen står att ”Den mark där bostäder placeras 
öster om vägen [Norra västkustvägens dragning enligt dp19/01, detaljplan för del av Bjärred 
12:1 m fl] skulle enligt förslaget kunna ledas direkt till dagvattennätet utan att det 
överbelastas vid upp till ett 10-årsregn.” Föreliggande planområde förväntas alltså kunna 
klara ett 10-årsregn utan några åtgärder. För att ytterligare avlasta dagvattennätet föreslås 
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i planförslaget att 30 % av bostadsfastigheterna ska vara tillgänglig för infiltration samt att 
minst 1/3 av taken ska bestå av växttak. Dagvattenhanteringen beskrevs i 
granskningsförslaget gemensamt med detaljplan Detaljplan för del av Bjärred 12:1 m fl 
(dp19/01). 
 
Planbeskrivningen har förtydligats avseende vilken dagvattenhantering som hör till 
föreliggande planförslag och vilken dagvattenhantering som hör till den del av Detaljplan för 
del av Bjärred 12:1 m fl (dp19/01) som inte ersätts av föreliggande planförslag. 
 
Kompensation av förlorad grönyta är inget krav enligt plan- och bygglagen utan ett verktyg 
kommunen valt att arbeta med i sitt hållbarhetsarbete. Kompensation av grönyta kan ske 
utanför planområdet. Förlusten av infiltrationsyta kompenseras främst genom projektering 
av Norra Västkustvägen där kommunen främst strävar efter en öppen hantering. 
Projektering sker i samarbete med VA-syd. 
 
Den nödvändiga infiltrerbara ytan och fördröjningsvolym är för de delar som omfattas av och 
i fortsättningen ska omfattas av ”dp19/01 detaljplan för del av Bjärred 12:1 m fl”, laga kraft 
2019-05-17 och inte detta planförslag. De LOD-lösningar som föreslås i 
Miljövärdesbedömningen och dagvattenutredningen utförs vid anläggandet av Norra 
Västkustvägen och torget, vilket är utanför föreliggande planområde. 
 
Planbeskrivningen har förtydligats så att det står att taket till en tredjedel ska bestå av 
växttak. 
 
Stycket om påverkan på dagvattenrecipientens miljökvalitetsnorm har omformulerats till 
följande:  
 
”Plangenomförandet medför en ökad hårdgjord yta som innebär högre dagvattenflöden och 
därmed föroreningsmängder som når recipienten. Lommabukten är dock en stor 
vattenförekomst, vilket föranleder att orenat dagvatten som släpps ut i recipienten späds ut i 
relativt stor omfattning. Utsläppen av orenat dagvatten motverkar dock ändå det 
förändringsförbud som råder för miljökvalitetsnormerna för vatten. 
 
Med hänsyn till exploateringsområdets storlek, tillåten markanvändning, exploateringsgrad 
och planbestämmelser (om mark som ska vara tillgänglig för infiltration samt andel av tak 
som ska bestå av växttak) bedöms en utbyggnad enligt planförslaget inte medföra att 
andelen föroreningar i dagvattnet ökar i den grad att någon risk föreligger för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten och vattenförekomst försämras. 
 
Kvaliteten på grundvatten bedöms inte påverkas vid ett plangenomförande. Detta med 
hänsyn till tillåten markanvändning inte förväntas medföra några betydande föroreningar av 
grundvattnet och att inga åtgärder som förändrar grundvattennivån krävs för 
genomförandet av detaljplanen.” 
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SAMMANFATTNING 
Efter granskningen genomförs ändringar i planhandlingarna med anledning av inkomna 
synpunkter och vidare bearbetning, dessa utgörs i huvudsak av: 

Plankarta  
• Bestämmelse om att lägenheter större än 35 kvadratmeter ska utföras med minst 

hälften av bostadsrummen mot tyst sida 

Plan- och genomförandebeskrivning 
• Beskrivning av planbestämmelse om bullerskyddsåtgärd 
• Förtydligande av dagvattenhantering 
• Förtydligande av hur dagvattenrecipienten och dess miljökvalitetsnormer påverkas av 

ett plangenomförande 
• Förtydligande i beskrivning av bestämmelse om växttak på miljöhus 

 
 
 
PLANERINGSAVDELNINGEN 
 
Lovisa Liljenberg  Peter Hultin 
Planeringschef  Planarkitekt 
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 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING  

2020-09-17 
ANTAGANDEHANDLING 

Standardförfarande 
KS/KF 2020:7.214  

 
 
 

Detaljplan för del av Bjärred 20:2 m.fl. i Bjärred, Lomma 
kommun 
(Bjärreds centrum) 
 

 
Bjärred, översiktskarta med planområde markerat med gul linje 
 
HANDLINGAR 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 
• Plankarta med planbestämmelser 2020-09-17 
• Plan- och genomförandebeskrivning (denna handling) 2020-09-17 
• Samrådsredogörelse 2020-05-07 
• Granskningsutlåtande 2020-09-17 

 
Utredningar och underlag (tillgängliga på kommunledningskontorets kansli): 
• Behovsbedömning 
• Miljövärdesbedömning inklusive kompensationsutredning 2018-02-09 
• Analys av vind- och solförhållanden för Bjärred C 2015-05-21  
• Miljöteknisk markundersökning Fastigheterna Bjärred 12:1, Bjärred 14:9 samt Bjärred 20:2, 
Bjärred centrum 2017-05-19 
• Bullerutredning för Bjärred centrum Bjärred 12:1 m.fl. 2017-09-12 
• Skuggstudie 2017-08-29 
• Dagvattenutredning 2018-03-01 
• Översiktlig prognoskarta för markradonrisker för Lomma kommun, SGU-rapport 2008:14, 
Sveriges geologiska undersökning 
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PLANBESKRIVNING 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Detaljplanens syfte är att pröva markens lämplighet för 
bostadsbebyggelse (radhus) och allmän platsmark (lokalgata).  
 
Nu gällande detaljplan för området (dp19/01 detaljplan för del 
av Bjärred 12:1 m fl, laga kraft 2019-05-17) medger radhus och 
lokalgata med samma omfattning som i detta planförslag, detta 
planförslag möjliggör dessutom för en placering längre österut 
av komplementbyggnader. 
 
Detaljplanen möjliggör byggandet av två radhusbyggnader med 
tillhörande komplementbyggnader samt utbyggnad av allmän 
platsmark i form av gata och cykelväg. 
 
Planförslaget innefattar:  
Kvartersmark för bostäder och parkering samt allmän platsmark 
för gatumark och cykelväg. 
 
PLANDATA 
Läge, avgränsning, areal 
Planområdet ligger centralt beläget i Bjärred. I norr avgränsas 
planområdet av Bjärred 33:1, i öster av Bjärred 20:3, 33:1 och 
20:7, i sydvästra hörnet av Bjärred 33:1 och 20:14, i söder av 
Bjärred 20:15 och Bjärred 20:16 och i väster av Bjärred 20:2 
(fastigheten på vilket planområdet till största del ligger) och 
12:1. 
 
Detaljplanen ersätter detaljplan nr 19/01 Detaljplan för del av 
Fastighet 12:1 m fl (Bjärred centrum) inom området för 
planförslaget och kommer framöver att ansluta till den i väster 
och i norr. I öster kommer den ny detaljplanen att ansluta till 
Förslag till byggnadsplan för del av Flädie 22 i Lomma köping 
och i söder till Förslag till stadsplan för område vid 
vattenverket i Bjärred. 
 
Planområdet omfattar ca 3900 kvadratmeter. 
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Översiktskarta 
 
Markägare 
Bjärred 20:2   Lomma kommun 
Bjärred 33:1   Lomma kommun 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Planuppdrag 
Beslut om planuppdrag fattades 2020-01-29. Syftet är att göra 
en ny detaljplan för området. Skillnaden mellan den nya 
detaljplanen och gällande detaljplan är att korsprickad mark 
ersätter punktprickad mark så att lägenhetsförråd kan byggas 
fristående öster om de radhus som är tänkta att byggas på 
platsen. 

Översiktsplan 
I Lomma kommuns översiktsplan (ÖP) 2010 pekas området ut 
som utredningsområde för byggnation. 

Detaljplaner 
För planområdet gäller detaljplanen nr 19/01 Detaljplan för del 
av Bjärred 12:1 m fl (Bjärred centrum). Genomförandetiden för 
gällande detaljplan går ut 2024-05-17. 
 
 
 

 
Nu gällande detaljplan nr 19/01 Detaljplan för del av Fastighet 12:1 m fl 
(Bjärred centrum) 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
Mark 
Nuvarande användning 
På platsen fanns tidigare ett tankställe som har rivits och 
marken har sanerats ned till känslig markanvändning (KM). 
 

 
Tidigare markanvändning inom planområdet. 
 
I utredningen Analys av vind- och solförhållanden för Bjärred 
centrum (2015-05-21) konstateras att generellt är Bjärreds 
centrum väl vindskyddat från de dominerande vindriktningarna 
genom sin relativt låga och jämnhöga bebyggelse.  

Geoteknik 
Planområdet ligger enligt Sveriges geologiska undersökningar 
inom ett område med postglacial mellansand-grovsand med låg 
blockighet.  
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Vatten 
Planområdet ingår i avrinningsområdet för Bredbäck och 
Lommabukten. Ekologisk status för Lommabukten är måttlig 
medan det saknas information om status för Bredbäck. Dock 
torde status för Bredbäck uppvisa liknande status som 
intilliggande vattendrag, det vill säga Kävlinge å, Höje å samt 
Önnerupsbäcken som alla uppvisar otillfredsställande status. 
Risk finns att Bredbäck inte når god status till 2027. Risk finns 
även att Lommabukten inte når god status till 2021. 
 
Planområdet ingår i grundvattenförekomsten Alnarpsströmmen. 
Förekomsten har både god kemisk och kvantitativ status. Risk 
finns att kemisk status inte bibehålls till 2021. 
  
Strandskydd 
Planområdet omfattas ej av strandskydd. 
 
Luft 
Enligt beräkningar; Emissioner och luftkvalitet i Skånes 
kommuner, rapport från Skånes luftvårdsförbund och Malmö 
stad (2009); innehålls riktvärdena för miljökvalitetsnormen för 
luft (kvävedioxider och PM 10) i Lomma kommun.  
 
Natur 
Naturmiljöprogram med grönplan 
Planområdet finns inte upptaget i Naturmiljöprogram med 
grönplan antaget av kommunfullmäktige (KF) 2018-04-19. 
 
Naturvärden 
En miljövärdesbedömning inklusive kompensationsutredning är 
genomförd (2018-02-09) och området är ett urbant område med 
företrädesvis hårdgjorda ytor. Området innehåller nästan enbart 
gräsytor och bruksbuskage med låga biologiska värden. De 
ekosystemtjänster som ryms inom planområdet är infiltration 
(genomsläppliga ytor) och luftrening (träd/trädmiljöer).  
 
Biotopskydd 
Planområdet omfattas ej av biotopskydd. 
 
Landskapsbildskydd 
Planområdet omfattas ej av landskapsbildskydd. 
 
Naturreservat 
Planområdet ligger ej inom eller angränsar till naturreservat. 
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Miljökompensation 
Miljökompensation är en metod som ska användas i 
exploateringsprocessen för att uppnå god hushållning med 
naturresurser enligt beslut av kommunstyrelsen 2014-06-18. 
Miljökompensation utgår från att alla fysiska förändringar 
påverkar miljön och att negativ påverkan ska kompenseras. I 
första hand ska negativ påverkan undvikas och i andra hand 
minimeras. De negativa effekter som kvarstår därefter ska 
kompenseras.  
 
Trafik 
Biltrafik 
Väster om planområdet går Norra Västkustvägen. Det är en 
genomfartsväg och trafikeras idag med cirka 7 000 fordon/dygn 
och andelen tung trafik bedöms vara cirka 4 %.  
 
Norr om planområdet går Flädievägen i öst-västlig riktning, 
som bedöms trafikeras med cirka 300 fordon/dygn. 
 
Köpcentret och skolområdet (Bjärehovshallen, 
Bjärehovsskolan, biblioteket samt Bjärehovs förskola) är de 
verksamheter som genererar flest trafikrörelser i närområdet. 

Gång- och cykeltrafik 
Köpcentret med intilliggande busstation är en knutpunkt dit 
cykeltrafiken leds, både i blandtrafik och via separerade gång- 
och cykelvägar, från kringliggande områden. 
 
Kollektivtrafik 
Busstationen där flera busslinjer sammanstrålar genererar cirka 
90 turer i vardera riktningen/dygn.  

Parkering och angöring 
För kommunen gäller Parkeringsnorm för Lomma kommun 
antagen av KS 2013-11-20. Enligt denna ska parkering lösas 
inom egen fastighet.  
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Teknisk försörjning 
Energiförsörjning 
Detaljplanen ingår i Kraftringens nätområde. I anslutning till 
området finns fjärrvärme och gas. 

Vatten och spillvatten 
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för 
både vatten och spillvatten. 

Dagvattenhantering 
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för 
dagvatten (kvartersmark och allmän platsmark) och dagvatten 
tas i nuläget om hand genom avvattning till rännstensbrunnar 
som leds till dagvattennätet respektive infiltration i gräsytor.  
 
Utbyggnadsområdet berör dikningsföretag. Dagens 
ytanvändning innefattar gatumark och ett före detta tankställe.  

Renhållning 
Avfallshantering ska ske på kvartersmark samt enligt den för 
tidpunkten gällande kommunala renhållningsordningen och i 
enlighet med gällande råd och riktlinjer. 

Kommunikationer 
Inom området finns ledningar för tele- och datatrafik. 
 
Hälsa och säkerhet 
Vägtrafikbuller  
Riktvärden för trafikbuller, enligt förordning 2015:216, ligger 
till grund för planeringen. 

Markradon 
Enligt SGU 2008 (Översiktlig prognoskarta för 
markradonrisker för Lomma kommun, SGU-rapport 2008:14, 
Sveriges geologiska undersökning), ligger planområdet inom ett 
lågriskområde (lera och sand) gällande radon. Detta är baserat 
på Huvuddelen av kommunens leror och svallsediment 
bedömdes som lågriskområde (Lågriskmark 10 kBq/m3).  
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Markföroreningar 
Inom fastigheten Bjärred 20:2 fanns konstaterade 
oljeföroreningar. Avhjälpandeåtgärder har genomförts ned till 
känslig markanvändning (KM).  
 
Enligt miljöbalken 10 kap 11§ ska den som äger eller brukar en 
fastighet oavsett om område tidigare ansetts förorenat genast 
underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening 
på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Transporter av farlig gods  
Ingen led med transporter av farligt gods passerar genom 
området. 

Industri 
Ingen industri finns inom planområdet eller angränsar till 
planområdet. 

Översvämning (regn eller högvatten)  
Området ligger på cirka 10 meters höjd över havet. 

Erosion 
Området bedöms ej påverkas av erosion. 

Havsnivåhöjning långsiktigt 
Området bedöms ej påverkas av havsnivåhöjning. 
 
 
Kultur 

Byggnadsminne 
Planområdet omfattas ej av byggnadsminne. 

Kulturmiljöprogram 
Planområdet är inte utpekat i Lomma kommuns 
kulturmiljöprogram, antaget av kommunfullmäktige 2005-11-
24, men angränsar till ett område (Bjärred och Borgeby - 
Delområde 12) utpekat i kulturmiljöprogrammet. 

Fornlämningar 
Samråd har skett, med Länsstyrelsen 2017-02-22, enligt 2 kap 
10 § kulturmiljölagen. Det finns inte några kända fornlämningar 
inom planområdet och området är redan ianspråktaget för 
bebyggelse och omfattande markarbeten har genomförts i 
samband med att denna uppfördes. Sannolikheten för att det 
skulle finnas under mark dolda, ej kända fornlämningar inom 
området är enligt Länsstyrelsens bedömning inte så stor att det 
finns skäl att ställa krav på arkeologisk utredning enligt 
bestämmelserna i 2 kap 11 § kulturmiljölagen.  
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Påträffas fornlämningar vid markarbetena ska de i enlighet med 
2 kap 10 § kulturmiljölagen omedelbart avbrytas och 
Länsstyrelsen underrättas.  
 
Riksintresse 
Kustzon 
Området ingår i riksintresset för kustzonen, dock utgör 
bestämmelserna inte hinder för utvecklingen av tätorter eller av 
det lokala näringslivet. 
 
Service 
Kommersiell- och kommunal service såsom förskola, skola, 
lekplats, bibliotek och äldreboende samt kollektivtrafik finns i 
närområdet.  
 
Barnperspektivet  
Då Bjärehovsskolan, Bjärehovshallen, biblioteket, två 
förskolor, en scoutgård samt Bjerehovsparken ligger i 
planområdets närhet är det viktig att det i detaljplanen skapas 
möjligheter för säkra gång- och cykelvägar. 
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PLANFÖRSLAG 
Struktur och huvuddisposition 
Planområdets utformning baseras på ett förslag som togs fram 
under processen med att ta fram en utvecklingsplan för Bjärred 
och Borgeby (fördjupad översiktsplan). Grundtanken med 
förslaget är att intill Bjärreds centrumhus skapa utrymme för en 
bebyggelse som förstärker platsens funktion som Bjärreds 
centrum. Förslaget tillskapar fler bostäder för delvis nya 
målgrupper vilket ökar tryggheten i centrala Bjärred och ger 
grund för en socialt hållbar utveckling. 
 
Norra Västkustvägen (väster om planområdet) byggs om och 
ges en bågform för att utöka och tydliggöra torgbildningen 
(väster om planområdet) framför köpcentrumet (väster om 
planområdet) samt dämpa hastigheten. På östra sidan om Norra 
Västkustvägen (inom denna detaljplans område) kompletteras 
bågformen med radhus som i skala ansluter till angränsande 
bebyggelse öster därom. 
 

 
Illustration över planområdet (markerat med gul linje). 
Illustration Midroc / JUUL I FROST ARKITEKTER 
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Tillkommande bebyggelse 
Bostäder 
I arbetet har en materialpalett använts i syfte att koppla 
tillkommande bebyggelse till både Bjärred som badort och för 
att knyta an till tegelbrukstraditionen samt göra en koppling till 
planområdets närhet till både hav och åkerlandskap.  
 
Planförslaget medger radhusbebyggelse med en byggnadshöjd 
på 7,0 meter. En grön zon skiljer husen från gatan genom 
förgårdsmark och trädgård. 
 
Radhusbebyggelsen ska vara sammanhängande och bilda 
bågform i samklang med den föreslagna byggnaden på västra 
sidan Norra Västkustvägen (väster om planområdet). Med 
planbestämmelsen ”Byggnader ska placeras med en fasad som 
följer vägens böjning” åsyftas att byggnaden ska följa vägens 
böjning vilket kan innebära en byggnad som består av en 
fasaddel per radhus där det går att utläsa mindre vinklar mellan 
respektive radhusdel eller en byggnad med en jämn radie. 
 
I detaljplanen regleras fasadmaterial i syfte att koppla till ortens 
tegelbrukshistoria och ett slammat tegel eller tegel används. 
Taken ska vara växttak med möjlighet för placering av solceller 
i syfte att minska belastningen på dagvattensystemet respektive 
öka områdets energiprestanda. 
 
Området anses ur miljömässigt hänseende vara särskilt 
värdefullt, varför en bestämmelse finns om att bygglov krävs 
även för åtgärder som är bygglovsbefriade enligt 9 kap. 4 a-c 
§§, plan- och bygglagen. 
 
Bullerskyddsåtgärder 
Bulleravskärmningsåtgärder krävs på den östra sidan av den 
södra längan, detta kan exempelvis ske genom komplettering 
med delvis inglasad, utstickande balkong, detta för att minska 
ljudet längst i söder vid den östra fasaden. 
 
För att uppfylla riktvärdena för den nya bebyggelsen i riktning 
mot Norra Västkustvägen krävs att, där ljudnivåerna är över 60 
dBA, ska lägenheterna vara genomgående med minst hälften av 
bostadsrummen mot den skyddade sidan eller byggas högst 35 
m2 stora eftersom riktvärdet för sådana små lägenheter är högre, 
65 dBA i ekvivalent ljudnivå. Detta har säkerställts genom 
bestämmelsen f3 – bostäder som är större än 35 kvadratmeter 
ska utformas så att minst hälften av bostadsrummen är vända 
mot en ljuddämpad sida. Bullerutredningen visar att en 
ljuddämpad sida uppstår på långsidan vänd bort från Norra 
Västkustvägen. 
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Uteplatser bör vara orienterade i riktning bort från Norra 
västkustvägen eller kompletteras med en gemensam uteplats på 
den skyddade sidan.  
 
Eftersom ljudnivåerna ut mot vägen blir relativt höga räcker det 
inte med den ljudisolering som normalt sett uppnås vid 
nybyggnad av bostäder för att klara riktvärden för ljudnivå 
inomhus. Fasader, fönster och eventuella ventiler måste särskilt 
dimensioneras för att kunna dämpa bullret utifrån tillräckligt. 
Med tanke på att busshållplatser planeras utanför den nya 
bebyggelsen kan problem med lågfrekvent buller från bussarna 
uppstå inomhus. Speciell hänsyn bör tas till detta vid 
utformningen av fasaderna (inkl fönster och ev ventiler). 
Lågfrekvent buller dämpas bäst av tjocka glas men för bästa 
effekt över ett större frekvensomfång ska olika tjocka glas 
användas i fönstren och med breda spalter mellan glasen.  
 
Inverkan av utbyggnaden på ljudnivåer vid befintlig 
bebyggelsen blir försumbar. Undantaget är den befintliga 
bebyggelse som kommer att ligga i skydd bakom den nya 
bebyggelsen, där ljudnivåerna kommer att minska märkbart. 
 
Markförorening  
Avhjälpandeåtgärder har genomförts och slutrapport med 
kontrollmätningar har lämnats in till kommunen gällande 
sanering ned till känslig markanvändning (KM).  
 
Påträffas markföroreningar i samband med markarbete ska 
dessa, i enlighet med 10 kap 11 § miljöbalken, omedelbart 
avbrytas och tillsynsmyndigheten underrättas. 
 
Fornlämningar 
Påträffas fornlämningar i samband med markarbete ska dessa, i 
enlighet med 2 kap 10 § kulturminneslagen, omedelbart 
avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 
 
Grönstruktur och offentliga rum 
Torg, gator och platsbildningar mm 
Planförslaget berör en gång- och cykelväg och en lokalgata. 
Gång- och cykelvägen mellan radhusen kopplar och skapar ett 
stråk från befintlig bebyggelse öster om radhusen till centrum. 
 
Miljökompensation 
Den grönyta som försvinner ska i exploateringsskedet 
kompenseras genom att förlorade livsmiljöer ersätts i eller i 
närheten av planområdet. Såväl areal som funktion och kvalitet 
av förlorad grönstruktur ska kompenseras. Om inte arealen 
ryms inom planen ska kompensation ske på annan plats i 
kommunen.  
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Med funktion och kvalitet avses de ekosystemtjänster och den 
biologiska mångfald som idag ryms inom ytan. Brynbuskage 
och gräsmattor har låga biologiska värden och kan ersättas.  
 
Vad gäller ekosystemtjänster är det infiltration och luftrening 
som riskerar att försvinna inom delar av utredningsområdet. 
 
Trafik 
Biltrafik 
Radhusen kommer angöras via en ny lokalgata som ansluter till 
Flädievägen. Angöringsgatan till radhusen ligger på allmän 
platsmark. 
 
På plankartan finns utfartsförbud, för motorfordon, som 
planbestämmelse i syfte att uppnå en trafiksäker miljö och ett 
attraktivt torg utanför planområdet. En mindre del av Norra 
västkustvägen planläggs som huvudgata. 

Gång- och cykeltrafik 
Gång- och cykelväg skapas mellan radhusen för att koppla de 
östra delarna av Bjärred med centrum.  

Parkering och angöring 
Föreslagna bostäder ska lösa parkering inom kvartersmark i 
enlighet med Lomma kommuns p-norm vid tidpunkt för 
bygglovsansökan. 
 
 
Teknisk försörjning 
Energiförsörjning 
Taklutning på nytillkommande bebyggelse möjliggör för 
solenergilösningar.  

Vatten och spillvatten  
Tillkommande bebyggelse ansluts till det kommunala nätet för 
vatten och spillvatten. Befintliga ledningar bedöms klara den 
föreslagna utbyggnaden.  
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Dagvattenhantering 
Dagvattenutredningen har gjorts för planområdet gemensamt 
med det område som efter antagandet av denna detaljplan 
fortsatt kommer att omfattas av detaljplan 19/01 Detaljplan för 
del av Bjärred 12:1 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun (Bjärreds 
centrum). 
 
Då marken i området är infiltrerbar föreslås infiltration i den 
mån det är lämpligt med avseende på föroreningsrisk av 
grundvatten. Då infiltration är en långsam process skulle det 
dock inte räcka som åtgärd även om allt dagvatten kunde ledas 
till en infiltrerbar yta. 
 
Dagvatten från föreliggande planområde skulle enligt 
dagvattenutredningen kunna ledas direkt till dagvattennätet utan 
att överbelasta det vid upp till ett 10-årsregn. För att ytterligare 
avlasta dagvattennätet (och recipienten) sätts planbestämmelser 
om att minst 1/3 av byggnadsytans takdel ska bestå av växttak 
och att 30 % av fastigheter inom kvartersmark ska vara 
tillgänglig för infiltration av dagvatten. Mark inom allmän 
platsmark (gator) bör möjliggöra infiltration i möjligaste mån. 
Används ytbeläggning som möjliggör infiltration vid ny- och 
ombyggnad bör dagvattensituation förbättras ytterligare.  
 
Den framtagna dagvattenutredningen har även tagit fram 
rekommendationer för utformning av området i ett 
skyfallsperspektiv. Förslaget innebär bland annat att gator och 
torgytan (utanför föreliggande detaljplans planområde) 
utformas nedsänkta för att utgöra rinnstråk och i viss mån 
magasinering av höga flöden vid skyfall. Vid planering av 
bebyggelse är det viktigt att tillgodose att färdigt golv och 
ingångar till fastigheter anläggs på en säker nivå ovan 
kringliggande mark. 
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Viktiga principer för höjdsättning som beskrivs i framtagen 
dagvattenutredningen innefattar:  
 

• Vid höjdsättning av området är det viktigt att tänka på 
att inte skapa instängda områden där bebyggelse kan 
skadas av ansamlande vatten, det måste alltid finnas en 
ytlig rinnväg för avvattning av området för det fall då 
nederbördsmängden är så stor att ledningsnätet fylls 
upp. Detta uppnås exempelvis genom att sänka ned 
gatorna och se till att lutningen på dessa leder vatten 
mot ytor utanför bebyggelse där det inte gör någon 
skada. Höjdsättning på kvartersmark utformas sedan så 
att det finns rinnvägar ut från kvartersmark till gatorna.  
 

• Det är också av vikt att kvartersmarken sluttar från 
fastigheterna ner mot eventuella svackdiken, gatans 
avvattningssystem eller andra infiltrationsytor. 
Lutningen närmast byggnaden ska vara 5 % och längre 
ut från byggnaden ska det finnas ett fall mot gatan på 1-
2 %. Detta för att undvika risken för skador på 
byggnader vid extrema regn. Detsamma gäller för 
utformning av ingångar till ett underjordiskt garage som 
också behöver placeras på en säker nivå över 
omgivande mark.  
 

• För att avlasta nedströms belägna områden är det 
rekommenderat att skapa översvämningsytor inom 
detaljplanen som bidrar till en viss fördröjning även vid 
stora nederbördsmängder. Utredningens förslag 
innefattar utformning av översvämningsytor i torget 
(utanför planområdet) och i cirkulationsplatsen (utanför 
planområdet).  
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Dagvattenutredningen visar även på behov av åtgärder som 
uppkommer och hanteras utanför förevarande planförslags 
planområde, men inom det område som även fortsättningsvis 
kommer att omfattas av detaljplanen nr 19/01 Detaljplan för del 
av Bjärred 12:1 m fl (Bjärred centrum). 
 
För att ge en helhetsbild av dagvattenhanteringen inom hela 
området för Bjärred centrum redovisas de åtgärder som 
hanteras utanför föreliggande planområde nedan: 
 

− För att klara ett dimensionerande 10-årsregn med pålagd 
klimatfaktor krävs det en total infiltrationsyta på ca 400 
m2 för att inte öka belastningen på det befintliga nätet. 
Hanteras inom allmän platsmark inom detaljplanen nr 
19/01 Detaljplan för del av Bjärred 12:1 m fl (Bjärred 
centrum). 

 
− Eftersom infiltration är en långsam process räcker det 

inte med att infiltrationsytan bara infiltrerar. För att 
skapa kapacitet att ta hand om ett dimensionerande regn 
krävs även fördröjning. Ett sätt att kombinera ytlig 
fördröjning och infiltration är att anlägga regnbäddar. 
Dessa kan även anläggas täta för de fall där det inte är 
lämpligt att dagvatten tillåts infiltrera. 
Dagvattenutredningen har tagit fram vilken volym och 
yta som krävs. Hanteras inom allmän platsmark inom 
detaljplanen nr 19/01 Detaljplan för del av Bjärred 12:1 
m fl (Bjärred centrum). 

 
− I det fall ytlig fördröjning inte skulle vara möjlig har 

dagvattenutredningen tagit fram vilken volym som 
krävs på underjordiskt magasin för fördröjning av 
dagvatten. Hanteras inom allmän platsmark inom 
detaljplanen nr 19/01 Detaljplan för del av Bjärred 12:1 
m fl (Bjärred centrum). 

 
 

Renhållning 
Radhusen har en gemensam lösning med miljöhus. Miljöhusen 
för radhusen ska ha minst 1/3 växttak och i övrigt utformas i 
samklang med radhusen vilket t.ex. kan ske genom materialval 
eller färgsättning. Miljöhusen får en byggnadshöjd på 3,5 
meter.  
 
Gatumark har utformats så sopbil kan hämta avfallsfraktioner 
utan backrörelser. In och utfart sker via Bokvägen och 
Flädievägen. Vid projektering av miljöhus ska hänsyn bland 
annat tas till en smidig angöring utan hinder (kanter, plantering 
och dyl.) 
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KONSEKVENSER 
Mark 
Planförslaget berör framförallt hårdgjord mark som planläggs 
för bostäder och gatumark. 
 
Vatten 
Plangenomförandet medför en ökad hårdgjord yta som innebär 
högre dagvattenflöden och därmed föroreningsmängder som 
når recipienten. Lommabukten är dock en stor vattenförekomst, 
vilket föranleder att orenat dagvatten som släpps ut i recipienten 
späds ut i relativt stor omfattning. Utsläppen av orenat 
dagvatten motverkar dock ändå det förändringsförbud som 
råder för miljökvalitetsnormerna för vatten. 
 
Med hänsyn till exploateringsområdets storlek, tillåten 
markanvändning, exploateringsgrad och planbestämmelser (om 
mark som ska vara tillgänglig för infiltration samt andel av tak 
som ska bestå av växttak) bedöms en utbyggnad enligt 
planförslaget inte medföra att andelen föroreningar i dagvattnet 
ökar i den grad att någon risk föreligger för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten och vattenförekomst 
försämras. 
 
Kvaliteten på grundvatten bedöms inte påverkas vid ett 
plangenomförande. Detta med hänsyn till tillåten 
markanvändning inte förväntas medföra några betydande 
föroreningar av grundvattnet och att inga åtgärder som 
förändrar grundvattennivån krävs för genomförandet av 
detaljplanen. 
 
Luft 
Trafiktillskottet som planförslaget innebär bedöms inte leda till 
överskridande av riktvärdena för miljökvalitetsnormerna för 
luft vid befintlig bebyggelse. 
 
Natur 
Planförslaget innebär inte att naturmark tas i anspråk för 
exploatering.  
 
Miljökompensation 
Värden och funktioner som ej kan kompenseras för inom 
planområdet ska företrädelsevis kompenseras på mark i 
anslutning till planområdet.  
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Detaljplanen kan komma att innebära att en del områden av 
låga och medelhöga naturvärden kan komma att försvinna inom 
planområdet. De medelhöga värdena bedöms kunna ersättas 
inom och i direkt närhet till planområdet. Inga höga 
naturvärden kommer att skadas i samband med att Bjärred 
centrum utvecklas. 
 
Förslag till kompensation:  

1. Biologiska värden föreslås ersättas integrerat i 
ombyggnadsområdet för Bjärred centrum. I andra hand i 
kompensationsområdet norr om Bjärred. Värdena som 
anläggs bör bestå av de typer som saknas i området men 
som det finns potential för att finnas. Främst är det 
blommande ängsmarker som saknas. Området kring 
Borgeby är sandigt och skulle därmed kunna rymma 
torrängar, en typ av miljö som inte finns idag, eller 
endast i mycket liten omfattning. 

2. Infiltration föreslås ersättas med lösningar för LOD 
främst i form av ”Raingardens” (biofilter på svenska) på 
gator och gräsytor längs vägar väster om planområdet. 
Växttak på nya hus bör skapas för att fungera både som 
dämpare av regnvatten och för skapande av ny biologisk 
mångfald.  

3. Träd som tas bort ska ersättas av minst lika många som 
tas bort. Helst i kombination med dagvattenlösningar.  

 
Trafik 
Biltrafik 
Det 50-tal nya lägenheter/radhus som skapas med radhusen och 
det lägenhetshus som skapas på västra sidan om Norra 
västkustvägen (utanför planområdet) förväntas generera drygt 
200 bilrörelser/dygn.  

Gång- och cykeltrafik 
Gång- och cykeltrafiken förväntas öka marginellt. Detaljplanen 
ger utrymme för en trygg och säker lösning för gående och 
cyklister. 
 
Kollektivtrafik 
Busshållplatser kommer att finnas på östra respektive västra 
sidan av Norra Västkustvägen (strax utanför planområdet).  
 
Teknisk försörjning 
Energiförsörjning 
Ingen utökning krävs. 
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Vatten och spillvatten 
Befintligt ledningsnät i Vikingavägen och Folkungavägen 
nyttjas. En omläggning av ledningsnätet kommer att ske inom 
ramen för arbetet med hela Bjärred centrum (i enlighet med 
detaljplan nr 19/01 Detaljplan för del av Bjärred 12:1 m.fl. i 
Bjärred, Lomma kommun (Bjärreds centrum)).  
 

Dagvattenhantering 
Förslaget innebär i en ökning av andelen hårdgjord mark. 
Detaljplanen reglerar andel hårdgjord yta samt växttak för delar 
av bebyggelsen. Det finns, enligt utförd dagvattenutredning, 
utrymme för t.ex. regnbäddar eller underjordiska magasin inom 
det område som även fortsättningsvis kommer omfattas av 
detaljplanen nr 19/01 Detaljplan för del av Bjärred 12:1 m fl 
(Bjärred centrum). En omläggning av ledningsnätet kommer att 
ske. 
 
Hälsa och säkerhet 
Tillkommande buller genom planen 
Enligt utförd bullerutredning (2017-09-12) kommer den 
befintliga bebyggelsen kring Norra Västkustvägen inte att 
påverkas ljudmässigt av den ökade trafiken eftersom den blir 
försumbar jämfört med övrig trafik på vägen. De nya 
byggnaderna kommer dessutom att fungera som bullerskärmar 
och sänka ljudnivåerna vid den bebyggelse som ligger bakom 
eller snett bakom den nya bebyggelsen. 

Tillkommande skuggning genom planen 
Skuggning som planförslaget medför bedöms inte innebära en 
olägenhet för befintlig bebyggelse. 

Tillkommande risker genom planens genomförande 
Den förändring som planförslaget innebär bedöms inte förändra 
nivåerna för befintlig bebyggelse.  
 
Riksintressen 
Kustzon 
Området ingår i riksintresset för kustzonen, dock utgör 
bestämmelserna inte hinder för utvecklingen av tätorter eller av 
det lokala näringslivet. 
 
Sociala konsekvenser 
Behovet av kommersiell och kommunal service är tillgodosett i 
planområdets närhet. Barnperspektiv, trygghet respektive 
jämställdhet ska hanteras inom ramen för utformningen av de 
allmänna platserna i planområdets närhet. 
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BEDÖMNING OM BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN  
Behov av miljöbedömning 
Om genomförandet av detaljplanen antas medföra betydande 
miljöpåverkan ska, enligt 4 kap 34 § PBL (2010:900), 
bestämmelserna om miljöbedömningar och 
miljökonsekvensbeskrivningar av planer och program, enligt 6 
kap 11-18 § och 22 § MB, tillämpas. Kriterierna som anges i 
förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905), 
bilaga 2 och 4, ska beaktas vid den behovsbedömning om 
betydande miljöpåverkan som kommunen upprättar.  
 
I arbetet med behovsbedömningen har tjänstemän från 
miljöenheten, detaljplaneenheten samt miljöstrategiska enheten 
deltagit. 
 
Motiverat ställningstagande 
Den samlade bedömningen är att planförslagets genomförande 
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En 
miljöbedömning och framtagande av 
miljökonsekvensbeskrivning är därför inte nödvändig. Övriga 
miljöfrågor redovisas i planbeskrivningen. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
Organisatoriska och ekonomiska frågor 
Ansvarsfördelning 
Lomma kommun är i dagsläget fastighetsägare men avser sälja 
de delar av fastigheten som inte utgörs av allmän platsmark 
varpå ny ägare blir huvudexploatör för den tillkommande 
bebyggelsen. 

Huvudmannaskap för allmänna platser 
Lomma kommun ska vara huvudman för allmänna platser inom 
planområdet.  

Avtal 
Genomförandeavtal är tecknat mellan kommunen och Midroc 
Property Development AB, 2019-05-28. Köpeavtal för 
radhustomten är tecknat mellan Lomma kommun och Midroc 
Property Development AB. 
 
Genomförandeavtalet gäller det som i plan- och bygglagen 
benämns som exploateringsavtal samt markanvisning. Avtalet 
gäller både planområdet och mark utanför planområdet. 
 
Det huvudsakliga innehållet i avtalet inom planområdet är att 
avtalet gör gällande att exploatören inom radhusfastigheten 
(planområdets kvartersmark) ska uppföra 16 stycken radhus 
med tillhörande anläggningar och utrymmen. Byggnationen ska 
uppföras i huvudsaklig överensstämmelse med ett 
kvalitetsdokument. Detta dokument utgår från en värdebaserad 
planering där skalorna stadsnivå, stadsdelsnivå och 
stadsrumsnivå har olika behovskategorier som i sin tur kopplas 
till begreppet urban hållbarhet. Den urbana hållbarheten delas 
upp i ekonomisk hållbarhet, social och kulturell hållbarhet och 
ekologisk hållbarhet, dessa hållbarhetsbegrepp delas sedan upp 
mer konkreta frågor. Avseende gestaltning av fasader beskrivs 
hur dessa ska vara av tegel medan vissa delar kommer att vara i 
metall och samspela med teglet. Det ska vara ett samspel 
mellan tegelkulören på radhusen och flerbostadshuset. 
 
Exploatören ska senast 2023-06-30 ha färdigställt den del av 
bebyggelsen som är på kvartersmark, annars utgår ett vite samt 
ett löpande vite. Genomförandeavtalet innehåller även detaljer 
kring omständigheter som föranleder att den ovan angivna 
tidsfristen kan förlängas och att viten inte ska utgå därutav. 
Avtalet innehåller även formerna för beslut om förlängningen 
av denna tid.  
 
Genomförandeavtalet innehåller ansvar för anordnande av 
allmänna och enskilda anläggningar. Sammanfattningsvis 
ansvarar kommunen för utbyggnad av allmänna anläggningar 
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på allmän platsmark och exploatören ansvarar för utbyggnad av 
samtliga byggnader och anläggningar inom kvartersmark.  
 
Avtalet förbinder exploatören att ansluta sig till allmän VA-
anläggning i anslutningspunkter som anvisats av 
ledningsägaren och anslutningsavgift erläggs av exploatören. 
Exploatören svarar också för övriga anslutningsavgifter såsom 
el, fjärrvärme etc. 
 
Vidare binder avtalet exploatören att, i den mån det behövs för 
detaljplanens genomförande och där sådant kan ske utan 
betydande olägenhet för exploatören, inom fastigheterna utan 
ersättning upplåta erforderliga rättigheter för exempelvis VA‐, 
el- och teleledningar genom tecknande av servitutsavtal med 
berörd ledningsägare. 
 
Exploatören får enligt genomförandeavtalet, utan ersättning, 
som tillfällig etableringsyta och arbetsområde för 
genomförandet av byggnationen nyttja del av allmän plats inom 
området. Avtal om övriga villkor (omfattning, tidplan, skick, 
erforderliga tillstånd etc.) för nyttjande av allmän plats inom 
området som etableringsyta ska träffas särskilt med Kommunen 
(Tekniska avdelningen). Exploatören ska på egen bekostnad 
skaffa sådana tillstånd, lov etc. som kan krävas för nyttjandet av 
arbets‐ och etableringsytorna. Kommunen och exploatören ska 
tillsammans planera så att kommunen kan färdigställa sådan 
allmän platsmark som utnyttjats för arbetsområde så att 
området i sin helhet kan vara färdigställt senast vid 
färdigställandetiden. 
 
Enligt genomförandeavtalet ska parterna (exploatören och 
kommunen) samordna projektering och upphandlingsunderlag 
så att anläggningar på kvartersmark är synkroniserade vad avser 
läge och höjd. Exploatören är skyldig att samordna sina 
entreprenader med kommunens entreprenörer och med de 
ledningsdragande bolagen.  
 
Erforderliga åtgärder ska av båda Parter vidtas för att i 
möjligaste mån begränsa störningar och minimera olägenheter 
på intilliggande områden och för tredje man. 
 
Exploatören åtar sig att följa kommunens anvisningar avseende 
byggtrafik till och från fastigheterna och etableringsytorna. 
Eventuella skador på allmän platsmark som uppkommer på 
grund av byggtrafik eller i övrigt på grund av den exploatering 
som exploatören utför ska åtgärdas snarast av exploatören i 
samråd med Kommunen (Tekniska avdelningen).  
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Exploatören är skyldig att om det krävs tillhandahålla 
trafikanordningsplan som ska godkännas av Kommunen 
(Tekniska avdelningen). 
 
Genomförandet av detaljplanen påverkas av 
genomförandeavtalet då färdigställandet av bebyggelsen på 
kvartersmark är fastställd till 2023-06-30 och därmed kan man 
vänta sig att bostadsbebyggelsen är färdigställd vid detta datum. 
Enligt 6 kap. 18 §, plan- och bygglagen ska gator och de 
allmänna platserna som kommunen är huvudman för 
färdigställas efterhand som bebyggelsen byggs ut enligt 
detaljplanen så att de kan användas för sitt avsedda ändamål. 
 
Genomförandet påverkas också av att avtalet säger att det ska 
byggas 16 stycken radhus och av att avtalet ytterligare 
förtydligar bebyggelsens gestaltning med tegel. Genomförandet 
av detaljplanen förväntas därför medföra uppförandet av 16 
radhus. 
 
Genomförandeavtalet säkerställer att genomförandet av 
detaljplanen är samordnat mellan exploatör (kvartersmark) och 
kommunen (allmän platsmark) så att exempelvis höjdsättning 
överensstämmer mellan allmän platsmark och kvartersmark. 
Detta gör att detaljplanen kan genomföras utan att en exakt 
projektering för reglering av plushöjder är gjord innan 
antagandet av detaljplanen.  
 
Genom att exploatören ska samordna sin entreprenad med 
ledningsägare och kommun säkerställs bästa lösning för 
ledningar inom planområdet. Frågan om markupplåtelse för 
ledningar regleras och får betydelse för planens genomförande 
genom att ledningar kan placeras inom kvartersmark där de inte 
ger betydande olägenhet för exploatören utan ersättning från 
ledningsägare till exploatören för upplåtelse av mark. 
 
Under utbyggnadsfasen säkerställer genomförandeavtalet att 
exploatören får tillgång till sin mark och att det sker med en så 
liten omgivningspåverkan som möjligt. 
 
Genomförandet av detaljplanen är också förtydligat i avtalet 
genom att det reglerar att kommunen ska ansvara för utbyggnad 
av allmänna anläggningar och att exploatören ansvarar för alla 
anläggningar inom kvartersmark. 
 
Genomförandet av detaljplanen påverkas också av 
genomförandeavtalet genom att det är förtydligat att alla 
anslutningsavgifter ska betalas av exploatören. 
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Administrativa bestämmelser 
Genomförandetid 
Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum den 
vinner laga kraft.  

Ändrad lovplikt 
Inom planen gäller att bygglov krävs även för åtgärder som är 
bygglovsbefriade enligt 9 kap. 4 a-c §§, plan- och bygglagen. 
 
Tekniska åtgärder 
Utbyggnad av allmänna anläggningar 
Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar 
nyanläggs/byggs om: 

• Lokalgata byggs ut 
• Serviser för VA 

 

Sanering av förorenad mark 
Avhjälpandeåtgärder i förorenad mark klassas som miljöfarlig 
verksamhet enligt miljöbalken och ska anmälas till 
tillsynsmyndigheten. Hantering av massor, sanering av 
förorenade massor eller merkostnader för grundläggning 
kommer innebära kostnader för projektet.  
 
 
Fastighetsrättsliga åtgärder 
Fastighetsbildning 
Ingen befintlig fastighetsplan/tomtindelning finns.  
 
Berörda fastigheter är:   
Bjärred 20:2   Lomma kommun  
Bjärred 33:1   Lomma kommun 
 
Allmän platsmark som kommunen ansvarar för fastighets-
regleras till kommunens fastighet Bjärred 33:1.  
 
Minsta fastighetsstorleken är 1000 kvm vilket innebär att enbart 
en fastighet kan bildas i den södra respektive norra delen. 
 
Bjärred 20:2 

• Fastigheten kan delas i en eller två 
 bostadsfastigheter. 

• Del av Bjärred 20:2 överförs till Bjärred 33:1 (allmän 
platsmark). 

• Till Bjärred 20:2 överförs del av Bjärred 33:1 
 
Bjärred 33:1 

• Till Bjärred 33:1 överförs del av Bjärred 20:2 
• Del av Bjärred 33:1 överförs till Bjärred 20:2. 
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Gemensamhetsanläggningar m.m. 
Det föreligger inget behov av gemensamhetsanläggningar som 
är kända i dagsläget. Det kan uppkomma behov av 
gemensamhetsanläggning/rättigheter i framtiden för t.ex. 
miljöhus för radhusen beroende på vilken lösning av 
avfallshantering som väljs. Vid behov kan 
gemensamhetsanläggningar bildas oavsett om det finns 
inskrivet som planbestämmelse eller ej.  
 
Vid inrättande av eventuella gemensamhetsanläggningar 
fastställs ersättning för upplåtet utrymme enligt reglerna i 
anläggningslagen om överenskommelse inte träffas.  
 
Vid upplåtande av rättighet genom servitut gäller 
ersättningsreglerna i fastighetsbildningslagen. Ersättning 
fastställs enligt dessa regler om inte överenskommelse fattas. 
 
 
Ledningsrätt m m 
Rätt att framdra ledningar inom planområdet ska regleras med 
ledningsrätt eller servitut. Lomma kommun bekostar flytt av 
ledningar, med ledningsrätt eller likvärdigt avtal med Lomma 
kommun, i samband med exploateringen. En omprövning av 
ledningsrätten kommer att ske, initiativ tas av Lomma kommun. 
Ledningar kommer att förläggas i allmän platsmark därav krävs 
ej u-område. Fastighetsägare har rätt till ersättning för 
ledningsrätt, om överenskommelse inte kan träffas gäller 
expropriationslagens regler. 
 

Ansökan om fastighetsbildning m m 
Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos 
Lantmäterimyndigheten i Malmö ansöka om erforderlig 
fastighetsbildning och inrättande av gemensamhetsanläggning. 
 
 
 
PLANERINGSAVDELNINGEN 
 
 
 
Lovisa Liljenberg  Peter Hultin 
planeringschef/stadsarkitekt Planarkitekt 
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 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 118   KS KF/2020:201 - 253 
 
 

Förslag på prissättning med mera av fastigheten Borgeby 16:74 

 
Ärendebeskrivning 
En verksamhetstomt i Borgeby verksamhetsområde kvarstår i kommunens ägo och ska 
säljas. Inför försäljningen har en översyn av prissättningen gjorts för att säkerställa en 
marknadsmässig prisnivå. Därutöver föreslås vilka kriterier som valet av köpare ska 
baseras på. 
 
Mark- och exploateringschef Helena Sääf redogör i skrivelse 2020-09-01 för de två 
värderingarna som gjorts av fastighetens marknadsvärde. 
 
Ärendet har hanterats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-09, § 142. 
 
Beslutsunderlag  
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-09 § 142 
‒ Skrivelse 2020-09-11 från mark- och exploateringsenheten  
‒ Värdeutlåtande avseende fastigheten Borgeby 16:74 Lomma kommun, Forum 

Fastighetsekonomi, 2020-08-18  
‒ Värdering avseende fastigheten Lomma Borgeby 16:74, Croisette Real Estate 

Partner, 2020-06-10  
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:  
‒ Kommunfullmäktige beslutar att fastigheten Borgeby 16:74 ska säljas till 

högstbjudande aktör, vars verksamhet på bästa sätt bedöms bidra till en gynnsam 
utveckling för området och kommunen. Priset ska vara lägst 1 500 000 kronor.  

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
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KOMMUNSTYRELSEN 2020-11-18 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 136   KS KF/2020:265 - 003 
 
 

Förslag till fastställande av avgifter inom socialnämndens område 
 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen har gjort en översyn av samtliga avgifter inom socialnämndens 
område och föreslår att ett flertal av avgifterna revideras. Socialnämnden beslutade 
2020-11-03, § 93, att fastställa reviderade avgifter i enlighet med förvaltningens 
förslag med ikraftträdande 2021-01-01 gällande ett antal avgiftsområden för vilka 
nämnden är bemyndigad att revidera avgifter. Socialnämnden beslutade dessutom att 
uppdra åt förvaltningen att utreda och återkomma med förslag till avgift för stöd- och 
hjälpinsatser som ej avser missbruksbehandling för vuxna vid hem för vård och 
boende eller familjehem. 
 
Vidare beslutade socialnämnden att föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige att fastställa avgifter i enlighet med förvaltningens förslag vad det 
gäller: 
 
‒ Avgift för förhyrning av lokal 
‒ Avgift för uppehälle vid placering vid stöd boende, hem för vård och boende (HVB) 

eller familjehem 
 
Socialnämnden föreslog dessutom kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige att besluta bemyndiga socialnämnden att framgent revidera 
dessa avgifter. 
 
Socialnämndens förslag till införande av avgifter för uthyrning av lokaler 
I socialnämndens beslut 2020-11-03, § 93, föreslår nämnden kommunstyrelsen 
rekommendera kommunfullmäktige att besluta fastställa avgifter för uthyrning av 
lokaler. Socialnämnden disponerar och bekostar idag fem konferens-/samlingslokaler 
vid Havsblick. Lokalerna är tillgängliga för såväl internt bruk inom socialförvaltningen 
som för andrahandsuthyrning till andra förvaltningar och externt. Socialnämndens 
förslag innebär att en avgift införs för uthyrning av dessa lokaler. Den föreslagna 
avgiften är indelad i tre nivåer beroende på kategori av hyresgäst: 
 
‒ Taxa 1: För studieförbund och bidragsberättigade föreningar samt kommunala 

förvaltningar 
‒ Taxa 2: För övriga ej kommersiella aktörer och privatuthyrning 
‒ Taxa 3: För kommersiell verksamhet 
 
Socialnämnden föreslår att följande avgifter införs för uthyrning av lokalerna på 
Havsblick: 
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Lokal Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 

 

  Per 
timme 

Max/tillfälle Per 
timme 

Max/tillfälle Per 
timme 

Max/tillfälle 
 

Havsblick, Hägern 50 kr 500 kr 100 kr 1 000 kr 300 kr 3 000 kr 
 

Havsblick, Skarven 50 kr 500 kr 100 kr 1 000 kr 300 kr 3 000 kr 
 

Havsblick, Svanen 50 kr 500 kr 100 kr 1 000 kr 300 kr 3 000 kr 
 

Havsblick, Caféet 50 kr 500 kr 100 kr 1 000 kr 300 kr 3 000 kr 
 

Havsblick, Restaurangen 75 kr 750 kr 200 kr 2 000 kr 400 kr 4 000 kr 
 

  
 
Socialnämndens förslag till avgift för uppehälle vid placering vid stödboende, hem för 
vård och boende (HVB) eller familjehem 
Socialnämnden föreslår i sitt beslut 2020-11-03, § 93, vidare att kommunstyrelsen ska 
rekommendera kommunfullmäktige att besluta fastställa avgifter för uppehälle vid 
placering vid stödboende, hem för vård och boende (HVB) och familjehem i enlighet 
med följande: 
 

Avgiftsområde Förslag 
fr o m 2021-01-01 

Avgift för uppehälle vid HVB eller 
familjehem för vuxna, vid 
missbruksbehandling 

Avgift enligt socialtjänstförordningen, 
kapitel 6, § 1 

Avgift från föräldrar vars barn får 
omvårdnad i stödboende eller HVB 

Underhållsbidrag, enligt 
socialtjänstlagen, kapitel 8, § 1 

Avgift från föräldrar vars barn får 
omvårdnad i annat hem 

Underhållsbidrag, enligt lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, 

§ 20 
  
Socialnämndens förslag till bemyndigande till nämnden 
Socialnämnden beslutade 2020-11-03, § 93, vidare att föreslå kommunstyrelsen 
rekommendera kommunfullmäktige att bemyndiga socialnämnden att framgent 
revidera avgifterna för uthyrning av lokalerna på Havsblick och avgifterna vid vård eller 
behandling i ett hem för vård eller boende eller i ett familjehem. 
 
Bakgrund 
Kommunens möjligheter att ta ut avgifter regleras i kommunallagen. I enlighet med 2 
kap. 5 § får kommuner ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de 
tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får 
dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan författning. I enlighet med 
kommunallagen 2 kap. 6 § gäller den så kallade självkostnads-principen, vilken innebär 
att kommuner inte får ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de 
tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. 
 
Stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär medför enligt socialtjänstlagen 
(2001:453) 8 kap. 1 § inte kostnadsansvar för den enskilde vårdtagaren. Enligt 
socialtjänstlagen får kommunen dock, utom beträffande barn, ta ut ersättning för 
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KOMMUNSTYRELSEN 2020-11-18 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

uppehället av den som på grund av missbruk av alkohol, narkotika eller därmed 
jämförbara medel får vård eller behandling i ett hem för vård eller boende eller i ett 
familjehem. Socialtjänstförordningen (2001:937) föreskriver i 6 kap. § 1 att ersättning 
för uppehälle som kommunen får ta ut vid stöd- och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär enligt 8 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen får uppgå till 
högst 80 kronor per dag.  
 
Om ett barn genom socialnämndens försorg får vård i ett annat hem än det egna är 
föräldrarna, enligt socialtjänstlagen, skyldiga att i skälig utsträckning bidra till 
kommunens kostnader enligt grunder som regeringen föreskriver. Socialnämnden får i 
sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet. Det underhållsbidrag som 
kommunen får ta ut för barn som genom socialnämndens försorg får vård i ett annat 
hem är det egna regleras i socialtjänstförordningen 6 kap 2 § och 
socialförsäkringsbalken (2010:110) 106 kap. 7 §. Enligt socialförsäkringsbalken har det 
kommunala organ som svarar för vårdkostnaden rätt att få barnbidraget om ett barn 
vid ingången av en viss månad vårdas i ett stödboende eller hem för vård eller boende 
inom socialtjänsten.  
 
Om någon som är under 18 år har beviljats omvårdnad i annat hem än det egna med 
stöd av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade är 
föräldrarna i enlighet med 20 § i denna lag skyldiga att i skälig utsträckning bidra till 
kommunens kostnader för omvårdnaden. Kommunen får i sådana fall uppbära 
underhållsbidrag som avser barnet. 

 
Kommunledningskontorets bedömning 
Kommunledningskontoret konstaterar i skrivelse 2020-11-12 att det av 
socialnämndens förslag till beslut inte framgår huruvida förslaget till avgifter för 
uthyrning av lokalerna på Havsblick är i linje med den så kallade självkostnads-
principen. Efter samråd med socialförvaltningen konstaterar emellertid 
kommunledningskontoret att de förväntade intäkterna för uthyrning av lokaler enbart 
motsvarar en liten andel av socialnämndens kostnader för lokalhyra, städning och 
möbelslitage. 
 
När det gäller socialnämndens förslag till avgifter vid vård eller behandling i ett hem 
för vård eller boende eller i ett familjehem innehåller nämndens förslag ingen specifik 
avgiftsnivå, istället föreslås avgifter tas ut i enlighet med rådande lagstiftning på 
området. I likhet med socialförvaltningen anser kommunledningskontoret att det mot 
bakgrund av likabehandlingsprincipen är viktigt att avgifter i samband med denna 
form av placeringar tas ut i enlighet med vad lagstiftningen föreskriver. 

 
Kommunledningskontoret konstaterar vidare att socialnämndens förslag till 
bemyndigande vad det gäller framtida revideringar av avgifter för uthyrning av 
lokalerna på Havsblick ligger i linje med tidigare bemyndigande till socialnämnden 
gällande revidering av avgifter inom socialnämndens område. Såväl barn- och 
utbildningsnämnden som kultur- och fritidsnämnden innehar redan denna form av 
bemyndiganden vad det gäller revidering av avgifter för lokalhyrning, varför 
kommunledningskontoret inte har något att invända mot förslaget att även 
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socialnämnden bemyndigas att revidera avgifterna för uthyrning av de lokaler 
nämnden förfogar över. 
 
När det gäller socialnämndens förslag att nämnden ska bemyndigas att framgent 
revidera avgifterna för uppehälle vid vård eller behandling i ett hem för vård eller 
boende och familjehem föreslår kommunledningskontoret att detta bemyndigande 
ska formuleras så att socialnämnden bemyndigas att vid lagförändringar revidera de 
olika avgifterna, så att avgifterna fortsatt följer lagstiftningen. 
 
Vidare föreslår kommunledningskontoret att socialnämnden även ska bemyndigas att 
framgent revidera avgiften för stöd- och hjälpinsatser som ej avser 
missbruksbehandling för vuxna vid hem för vård och boende eller familjehem, vilken 
för närvarande inte regleras i lagstiftningen. Enligt socialtjänstlagen 8 kap. 1 § får 
kommunen för stöd- och hjälpinsatser som inte rör missbruksvård ta ut en skälig 
ersättning. Socialnämnden beslutade 2020-11-03, § 93, att uppdra till 
socialförvaltningen att utreda och återkomma med förslag till avgift för stöd- och 
hjälpinsatser som ej avser missbruksbehandling för vuxna vid hem för vård och 
boende eller familjehem. Kommunledningskontoret föreslår att socialnämnden 
bemyndigas att fastställa och därefter revidera avgifterna för denna form av hjälp- och 
stödinsatser. 
 
Kommunledningskontoret konstaterar slutligen att för det fall kommunfullmäktige vid 
sammanträdet 2020-12-03 beslutar i enlighet med föreliggande förslag kan ovan 
nämnda avgifter börja gälla 2021-01-01. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-18, § 188. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-18 § 188 
‒ Skrivelse 2020-11-12 från kommunledningskontoret 
‒ Protokoll från socialnämnden 2020-11-03 § 93 
‒ Skrivelse 2020-10-19 från socialförvaltningen 
‒ Bilaga 1: Avgift för familjerådgivning enligt socialtjänstlagen – jämförelse och 

förslag från och med 2021-01-01 
‒ Bilaga 2: Avgift för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen – jämförelse och förslag 

från och med 2021-01-01 
‒ Bilaga 3: Avgift för ansökan och tillsyn enligt tobakslagen – jämförelse och förslag 

från och med 2021-01-01 
‒ Bilaga 4: Avgift för tillsyn övrigt – jämförelse och förslag från och med 2021-01-01 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige fastställer avgifter för uthyrning av lokaler på Havsblick i 

enlighet med socialnämndens förslag. Avgifterna ska gälla från och med 2021-01-
01. 

‒ Kommunfullmäktige bemyndigar socialnämnden att framgent revidera avgifterna 
för uthyrning av lokaler på Havsblick.  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 20 (40) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-11-18 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

‒ Kommunfullmäktige fastställer avgiften för uppehälle för vuxna som på grund av 
missbruk av alkohol, narkotika eller därmed jämförbara medel får vård eller 
behandling i ett hem för vård eller boende eller i ett familjehem, 
underhållsbidraget för barn som genom socialnämndens försorg får omvårdnad i 
ett annat hem än det egna, och underhållsbidraget för barn som har beviljats vård 
i ett annat hem än det egna med stöd av lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, i enlighet med socialnämndens förslag. Avgifterna ska gälla 
från och med 2021-01-01. 

‒ Kommunfullmäktige bemyndigar socialnämnden att vid lagförändringar revidera 
följande avgifter så att de fortsatt följer lagstiftningen: 

1. Avgiften för uppehälle för vuxna som på grund av missbruk av alkohol, 
narkotika eller därmed jämförbara medel får vård eller behandling i ett hem 
för vård eller boende eller i ett familjehem 

2. Underhållsbidraget för barn som genom socialnämndens försorg får 
omvårdnad i ett annat hem än det egna 

3. Underhållsbidraget för barn som har beviljats vård i ett annat hem än det 
egna med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

‒ Kommunfullmäktige bemyndigar socialnämnden att fastställa och därefter 
revidera avgift för stöd- och hjälpinsatser för vuxna vid hem för vård och boende 
och familjehem som ej avser missbruksbehandling. 

 
______________________ 
 
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 

 

   
  

Beträffande förslag till avgifter inom socialnämndens område  

 
Ärende 
Socialförvaltningen har gjort en översyn av samtliga avgifter inom socialnämndens område och 
föreslår att ett flertal av avgifterna revideras. Socialnämnden beslutade 2020-11-03, § 93, att 
fastställa reviderade avgifter i enlighet med förvaltningens förslag med ikraftträdande 2021-01-01 
gällande ett antal avgiftsområden för vilka nämnden är bemyndigad att revidera avgifter. 
Socialnämnden beslutade dessutom att uppdra åt förvaltningen att utreda och återkomma med 
förslag till avgift för stöd- och hjälpinsatser som ej avser missbruksbehandling för vuxna vid hem för 
vård och boende eller familjehem. 
 
Vidare beslutade socialnämnden att föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige 
att fastställa avgifter i enlighet med förvaltningens förslag vad det gäller: 
 

− Avgift för förhyrning av lokal 
− Avgift för uppehälle vid placering vid stöd boende, hem för vård och boende (HVB) eller 

familjehem 
 
Socialnämnden föreslog dessutom kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att besluta 
bemyndiga socialnämnden att framgent revidera dessa avgifter. 
 
Socialnämndens förslag till införande av avgifter för uthyrning av lokaler 
I socialnämndens beslut 2020-11-03, § 93, föreslår nämnden kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige att besluta fastställa avgifter för uthyrning av lokaler. Socialnämnden disponerar 
och bekostar idag fem konferens-/samlingslokaler vid Havsblick. Lokalerna är tillgängliga för såväl 
internt bruk inom socialförvaltningen som för andrahandsuthyrning till andra förvaltningar och 
externt. Socialnämndens förslag innebär att en avgift införs för uthyrning av dessa lokaler. Den 
föreslagna avgiften är indelad i tre nivåer beroende på kategori av hyresgäst: 
 

− Taxa 1: För studieförbund och bidragsberättigade föreningar samt kommunala förvaltningar 
− Taxa 2: För övriga ej kommersiella aktörer och privatuthyrning 
− Taxa 3: För kommersiell verksamhet 

 
Socialnämnden föreslår att följande avgifter införs för uthyrning av lokalerna på Havsblick: 
 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2020-11-12 
Kansliavdelningen  

Vår referens: Maria Franzén  Kommunstyrelsen 
Direkttel: 040-641 16 45  
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienr: KS KF/2020:265 
Er referens:  
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Lokal Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 
 

  Per 
timme 

Max/tillfälle Per 
timme 

Max/tillfälle Per 
timme 

Max/tillfälle 
 

Havsblick, Hägern 50 kr 500 kr 100 kr 1 000 kr 300 kr 3 000 kr 
 

Havsblick, Skarven 50 kr 500 kr 100 kr 1 000 kr 300 kr 3 000 kr 
 

Havsblick, Svanen 50 kr 500 kr 100 kr 1 000 kr 300 kr 3 000 kr 
 

Havsblick, Caféet 50 kr 500 kr 100 kr 1 000 kr 300 kr 3 000 kr 
 

Havsblick, Restaurangen 75 kr 750 kr 200 kr 2 000 kr 400 kr 4 000 kr 
 

  
Socialförvaltningen konstaterar i skrivelse 2020-10-19 att det är angeläget att Lomma kommun och 
dess nämnder genomgående tillämpar samma principer vid uthyrning av lokaler. Föreliggande förslag 
innebär enligt socialförvaltningen att socialnämnden år 2021 skulle införa samma modell för 
uthyrning av disponibla lokaler som sedan tidigare tillämpas inom kultur- och  
fritidsnämnden. Även de föreslagna avgiftsnivåerna och dess tim- respektive maxbelopp är enligt 
socialförvaltningen likställda med vad som gäller för motsvarande typ av lokal inom kultur- och 
fritidsnämnden. Socialförvaltningen framhåller att den föreslagna intäkten är välkommen som 
delfinansiering av socialnämndens löpnade årliga kostnader för bland annat städning och 
möbelslitage. 
 
Socialförvaltningen framhåller vidare att socialnämndens budget för år 2021 baseras på införandet 
av föreslagna avgifter för uthyrning av lokaler. Socialförvaltningens bedömning är att införandet 
kommer att generera en intäktsökning för socialnämnden om cirka 150 000 kronor per år. På grund 
av osäkerhet i tider av pandemi bedömer socialförvaltningen att intäkten för år 2021 kommer att bli 
cirka 50 000 kronor. 
 
Socialnämndens förslag till avgift för uppehälle vid placering vid stödboende, hem för vård och 
boende (HVB) eller familjehem 
Socialnämnden föreslår i sitt beslut 2020-11-03, § 93, vidare att kommunstyrelsen ska 
rekommendera kommunfullmäktige att besluta fastställa avgifter för uppehälle vid placering vid 
stödboende, hem för vård och boende (HVB) och familjehem i enlighet med följande: 
 
Avgiftsområde Förslag 

fr o m 2021-01-01 
Avgift för uppehälle vid HVB eller 
familjehem för vuxna, vid 
missbruksbehandling 

Avgift enligt socialtjänstförordningen, 
kapitel 6, § 1 

Avgift från föräldrar vars barn får 
omvårdnad i stödboende eller HVB 

Underhållsbidrag, enligt 
socialtjänstlagen, kapitel 8, § 1 

Avgift från föräldrar vars barn får 
omvårdnad i annat hem 

Underhållsbidrag, enligt lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, 

§ 20 
  
Socialförvaltningen konstaterar i skrivelse 2020-10-19 att det utifrån kommunallagens 
likabehandlingsprincip är av stor vikt att kostnader för vuxnas uppehälle och barns omvårdnad 
tillämpas i enlighet med vad som anges i refererad lagstiftning. Förvaltningen konstaterar vidare att 
socialnämndens budget för år 2021 baseras på den föreslagna förändringen. 
 
Socialnämndens förslag till bemyndigande till nämnden 
Socialnämnden beslutade 2020-11-03, § 93, vidare att föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige att bemyndiga socialnämnden att framgent revidera avgifterna för uthyrning av 
lokalerna på Havsblick och avgifterna vid vård eller behandling i ett hem för vård eller boende eller i 
ett familjehem. 
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Bakgrund/analys 
Kommunens möjligheter att ta ut avgifter regleras i kommunallagen. I enlighet med 2 kap. 5 § får 
kommuner ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller 
nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag 
eller annan författning. I enlighet med kommunallagen 2 kap. 6 § gäller den så kallade självkostnads-
principen, vilken innebär att kommuner inte får ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna 
för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. 
 
Stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär medför enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 1 § 
inte kostnadsansvar för den enskilde vårdtagaren. Enligt socialtjänstlagen får kommunen dock, utom 
beträffande barn, ta ut ersättning för uppehället av den som på grund av missbruk av alkohol, 
narkotika eller därmed jämförbara medel får vård eller behandling i ett hem för vård eller boende 
eller i ett familjehem. Socialtjänstförordningen (2001:937) föreskriver i 6 kap. § 1 att ersättning för 
uppehälle som kommunen får ta ut vid stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär enligt 8 kap.  
1 § första stycket socialtjänstlagen får uppgå till högst 80 kronor per dag.  
 
Om ett barn genom socialnämndens försorg får vård i ett annat hem än det egna är föräldrarna, 
enligt socialtjänstlagen, skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader enligt 
grunder som regeringen föreskriver. Socialnämnden får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som 
avser barnet. Det underhållsbidrag som kommunen får ta ut för barn som genom socialnämndens 
försorg får vård i ett annat hem är det egna regleras i socialtjänstförordningen 6 kap 2 § och 
socialförsäkringsbalken (2010:110) 106 kap. 7 §. Enligt socialförsäkringsbalken har det kommunala 
organ som svarar för vårdkostnaden rätt att få barnbidraget om ett barn vid ingången av en viss 
månad vårdas i ett stödboende eller hem för vård eller boende inom socialtjänsten.  
 
Om någon som är under 18 år har beviljats omvårdnad i annat hem än det egna med stöd av lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade är föräldrarna i enlighet med 20 § i denna 
lag skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden. Kommunen 
får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet. 
 
Kommunledningskontorets bedömning 
Av socialnämndens förslag till beslut framgår inte huruvida förslaget till avgifter för uthyrning av 
lokalerna på Havsblick är i linje med den så kallade självkostnadsprincipen. Efter samråd med 
socialförvaltningen kan emellertid kommunledningskontoret konstatera att de förväntade intäkterna 
för uthyrning av lokaler enbart motsvarar en liten andel av socialnämndens kostnader för lokalhyra, 
städning och möbelslitage. 
 
När det gäller socialnämndens förslag till avgifter vid vård eller behandling i ett hem för vård eller 
boende eller i ett familjehem innehåller nämndens förslag ingen specifik avgiftsnivå, istället föreslås 
avgifter tas ut i enlighet med rådande lagstiftning på området. I likhet med socialförvaltningen anser 
kommunledningskontoret att det mot bakgrund av likabehandlingsprincipen är viktigt att avgifter i 
samband med denna form av placeringar tas ut i enlighet med vad lagstiftningen föreskriver. 
 
Kommunledningskontoret konstaterar vidare att socialnämndens förslag till bemyndigande vad det 
gäller framtida revideringar av avgifter för uthyrning av lokalerna på Havsblick ligger i linje med 
tidigare bemyndigande till socialnämnden gällande revidering av avgifter inom socialnämndens 
område. Såväl barn- och utbildningsnämnden som kultur- och fritidsnämnden innehar redan denna 
form av bemyndiganden vad det gäller revidering av avgifter för lokalhyrning, varför 
kommunledningskontoret inte har något att invända mot förslaget att även socialnämnden 
bemyndigas att revidera avgifterna för uthyrning av de lokaler nämnden förfogar över. 
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När det gäller socialnämndens förslag att nämnden ska bemyndigas att framgent revidera avgifterna 
för uppehälle vid vård eller behandling i ett hem för vård eller boende och familjehem föreslår 
kommunledningskontoret att detta bemyndigande ska formuleras så att socialnämnden bemyndigas 
att vid lagförändringar revidera de olika avgifterna, så att avgifterna fortsatt följer lagstiftningen. 
 
Vidare föreslår kommunledningskontoret att socialnämnden även ska bemyndigas att framgent 
revidera avgiften för stöd- och hjälpinsatser som ej avser missbruksbehandling för vuxna vid hem för 
vård och boende eller familjehem, vilken för närvarande inte regleras i lagstiftningen. Enligt 
socialtjänstlagen 8 kap. 1 § får kommunen för stöd- och hjälpinsatser som inte rör missbruksvård ta 
ut en skälig ersättning. Socialnämnden beslutade 2020-11-03, § 93, att uppdra till socialförvaltningen 
att utreda och återkomma med förslag till avgift för stöd- och hjälpinsatser som ej avser 
missbruksbehandling för vuxna vid hem för vård och boende eller familjehem. Kommunlednings-
kontoret föreslår att socialnämnden bemyndigas att fastställa och därefter revidera avgifterna för 
denna form av hjälp- och stödinsatser. 
 
Kommunledningskontoret konstaterar slutligen att för det fall kommunfullmäktige vid sammanträdet 
2020-12-03 beslutar i enlighet med föreliggande förslag kan ovan nämnda avgifter börja gälla 2021-
01-01. 
 
Beslutsunderlag 

− Protokoll från socialnämnden 2020-11-03 § 93 
− Skrivelse 2020-10-19 från socialförvaltningen 
− Bilaga 1: Avgift för familjerådgivning enligt socialtjänstlagen – jämförelse och förslag från och 

med 2021-01-01 
− Bilaga 2: Avgift för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen – jämförelse och förslag från och 

med 2021-01-01 
− Bilaga 3: Avgift för ansökan och tillsyn enligt tobakslagen – jämförelse och förslag från och 

med 2021-01-01 
− Bilaga 4: Avgift för tillsyn övrigt – jämförelse och förslag från och med 2021-01-01 

 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

− Kommunfullmäktige fastställer avgifter för uthyrning av lokaler på Havsblick i enlighet med 
socialnämndens förslag. Avgifterna ska gälla från och med 2021-01-01. 

− Kommunfullmäktige bemyndigar socialnämnden att framgent revidera avgifterna för 
uthyrning av lokaler på Havsblick.  

− Kommunfullmäktige fastställer avgiften för uppehälle för vuxna som på grund av missbruk av 
alkohol, narkotika eller därmed jämförbara medel får vård eller behandling i ett hem för vård 
eller boende eller i ett familjehem, underhållsbidraget för barn som genom socialnämndens 
försorg får omvårdnad i ett annat hem än det egna, och underhållsbidraget för barn som har 
beviljats vård i ett annat hem än det egna med stöd av lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, i enlighet med socialnämndens förslag. Avgifterna ska gälla från och med 
2021-01-01. 

− Kommunfullmäktige bemyndigar socialnämnden att vid lagförändringar revidera följande 
avgifter så att de fortsatt följer lagstiftningen: 
1) Avgiften för uppehälle för vuxna som på grund av missbruk av alkohol, narkotika eller 

därmed jämförbara medel får vård eller behandling i ett hem för vård eller boende eller i 
ett familjehem 

2) Underhållsbidraget för barn som genom socialnämndens försorg får omvårdnad i ett 
annat hem än det egna 

3) Underhållsbidraget för barn som har beviljats vård i ett annat hem än det egna med stöd 
av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
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− Kommunfullmäktige bemyndigar socialnämnden att fastställa och därefter revidera avgift för 
stöd- och hjälpinsatser för vuxna vid hem för vård och boende och familjehem som ej avser 
missbruksbehandling. 
 
 

 
 

 
  
 
 
Maria Franzén  
Utredare/kommunsekreterare 
 

 
Beslutet expedieras till:  

Författningssamlingen 
Socialnämnden 
 
 
 
 

















































Kommunfullmäktige 
2020-12-03 

Ärende 

9 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 21 (40) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-11-18 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 137   KS KF/2020:235 - 003 
 
 

Förslag till fastställande av reviderad felparkeringsavgift 
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden har 2020-09-28, § 55, gjort en översyn av gällande 
felparkeringsavgift för Lomma kommun och föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
reviderade felparkeringsavgift i enlighet med nämndens förslag. 
 
Bakgrund 
Avgifter för felparkering får tas ut enligt lag (1976:206) om felparkeringsavgift i 
kommunerna. Regeringen anger, i förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift, det 
högsta och lägsta belopp som felparkeringsavgifter får fastställas till. Avgiften får 
differentieras med hänsyn till skilda slag av parkeringsöverträdelser. Regeringen har i 
förordningen fastställt att felparkeringsavgift lägst får fastställas till 75 kronor och 
högst till 1 300 kronor. Inom denna ram ska kommunfullmäktige fatta beslut om 
avgifterna. Transportstyrelsen beslutar om föreskrifter för verkställighet av lagen och 
kategoriserar överträdelserna i trafikförordningen (1998:1276) i olika slag av 
överträdelser. 
 
Kommunfullmäktige har 2017-12-07, § 77, fastställt felparkeringsavgift för Lomma 
kommun. I samband med detta beslut reviderades inte avgifterna. Beslutet innebar 
istället att kategoriseringen anpassades till Transportstyrelsens föreskrifter. 
Avgiftsnivåerna har därmed varit oförändrade sedan 2015-07-11. Tekniska nämnden 
föreslår nu att felparkeringsavgifterna höjs. Syftet med den föreslagna höjningen är 
enligt samhällsbyggnadsförvaltningen att anpassa avgiftsnivåerna till närliggande 
kommuner och öka regelefterlevnaden. 
 
Kommunledningskontorets bedömning 
Kommunledningskontoret konstaterar att de föreslagna avgifterna ryms inom det 
spann som regeringen fastslagit i 2a § förordningen (1976:1128) om 
felparkeringsavgift. Därmed föreslår kommunledningskontoret att kommunfullmäktige 
fastställer reviderad felparkeringsavgift för Lomma kommun i enlighet med tekniska 
nämndens förslag till beslut. Om kommunfullmäktige fattar beslut om revidering av 
felparkeringsavgift för Lomma kommun vid sitt sammanträde 2020-12-03 kan de 
reviderade avgifterna börja gälla 2021-01-01. 
 
I samband med kommunledningskontorets beredning av ärendet har samrått skett 
med tf. kommunjurist Sarah Anderberg. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-21, § 171. 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 22 (40) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-11-18 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-21 § 171 
‒ Skrivelse 2020-10-12 från kansliavdelningen 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2020-09-28 § 55 
‒ Skrivelse 2020-09-07 från tekniska avdelningen 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige fastställer reviderad felparkeringsavgift för Lomma kommun i 

enlighet med tekniska nämndens förslag till beslut. De reviderade avgifterna ska 
gälla från och med 2021-01-01, varvid nu gällande avgifter upphör att gälla. 

 
______________________ 
 
Sändlista   
Kommunfullmäktige 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 

 

   
  
Beträffande förslag till revidering av felparkeringsavgift för Lomma kommun  

 
Ärende 
Tekniska nämnden har 2020-09-28, § 55, gjort en översyn av gällande felparkeringsavgift för Lomma 
kommun och föreslår att kommunfullmäktige fastställer reviderade felparkeringsavgift i enlighet med 
nämndens förslag. 
 
Bakgrund/analys 
Avgifter för felparkering får tas ut enligt lag (1976:206) om felparkeringsavgift i kommunerna. 
Regeringen anger, i förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift, det högsta och lägsta belopp som 
felparkeringsavgifter får fastställas till. Avgiften får differentieras med hänsyn till skilda slag av 
parkeringsöverträdelser. Regeringen har i förordningen fastställt att felparkeringsavgift lägst får 
fastställas till 75 kronor och högst till 1 300 kronor. Inom denna ram ska kommunfullmäktige fatta 
beslut om avgifterna. Transportstyrelsen beslutar om föreskrifter för verkställighet av lagen och 
kategoriserar överträdelserna i trafikförordningen (1998:1276) i olika slag av överträdelser. 
 
Kommunfullmäktige har 2017-12-07, § 77, fastställt felparkeringsavgift för Lomma kommun. I 
samband med detta beslut reviderades inte avgifterna. Beslutet innebar istället att kategoriseringen 
anpassades till Transportstyrelsens föreskrifter. Avgiftsnivåerna har därmed varit oförändrade sedan 
2015-07-11. Tekniska nämnden föreslår nu att felparkeringsavgifterna höjs. Syftet med den 
föreslagna höjningen är enligt samhällsbyggnadsförvaltningen att anpassa avgiftsnivåerna till 
närliggande kommuner och öka regelefterlevnaden. 
 
Kommunledningskontoret konstaterar att de föreslagna avgifterna ryms inom det spann som 
regeringen fastslagit i 2a § förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift. Därmed föreslår 
kommunledningskontoret att kommunfullmäktige fastställer reviderad felparkeringsavgift för Lomma 
kommun i enlighet med tekniska nämndens förslag till beslut. Om kommunfullmäktige fattar beslut 
om revidering av felparkeringsavgift för Lomma kommun vid sitt sammanträde 2020-12-03 kan de 
reviderade avgifterna börja gälla 2021-01-01. 
 
I samband med kommunledningskontorets beredning av ärendet har samrått skett med tf. 
kommunjurist Sarah Anderberg. 
 
Beslutsunderlag 

− Protokoll från tekniska nämnden 2020-09-28 § 55 
− Skrivelse 2020-09-07 från tekniska avdelningen 

 
 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2020-10-12 
Kansliavdelningen  

Vår referens: Maria Franzén   
Direkttel: 040-641 16 45  
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienr: KS KF/2020:235 
Er referens:  
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Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

− Kommunfullmäktige fastställer reviderad felparkeringsavgift för Lomma kommun i enlighet 
med tekniska nämndens förslag till beslut. De reviderade avgifterna börja gälla 2021-01-01, 
varvid nu gällande avgifter upphör att gälla. 

 
 
 
  
 
 
Maria Franzén  
Utredare/kommunsekreterare 
 
 
Beslutet expedieras till:  
Författningssamling 
Tekniska nämnden 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 14 (40) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-11-18 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 135   KS KF/2020:210 - 806 
 
 

Förslag till fastställande av reviderade taxor för uthyrning av skollokaler 
med mera 

 
Ärendebeskrivning 
I samband med det att kommunstyrelsen 2019-10-02 behandlade förslag till budget 
för år 2020 och plan för ekonomin för åren 2021–2023 beslutade kommunstyrelsen att 
uppdra till samtliga nämnder att utreda hur avgiftsfinansieringsgraden kan öka genom 
såväl lägre kostnader som högre intäkter. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har 2020-09-01, § 59, med anledning av uppdraget från 
kommunstyrelsen, gjort en översyn av taxa för uthyrning av skollokaler med mera. I 
samband denna översyn har nämnden även sett över tillämpningsföreskrifterna för 
uthyrning av skollokaler. I sitt beslut föreslår barn- och utbildningsnämnden att 
kommunstyrelsen ska rekommendera kommunfullmäktige att fastställa reviderad taxa 
för uthyrning av skollokaler med mera i enlighet med nämndens förslag. Nämnden 
beslutar vidare att fastställa reviderade tillämpningsföreskrifter för uthyrning av 
skollokaler.  

 
Bakgrund 
Nu gällande taxa för uthyrning av skollokaler med mera fastställdes av 
kommunfullmäktige 2013-12-22, § 53. Föreliggande förslag till reviderad taxa för 
uthyrning av skollokaler syftar enligt barn- och utbildningsnämnden till att likställa 
taxan för uthyrning av skollokaler med taxan för uthyrning av fritidslokaler vad det 
gäller uthyrningskategorier, avgiftsnivå, depositionsavgift, avgift för städning samt 
avgift för avbeställning av bokad lokal. 
 
Kommunledningskontorets bedömning 
Kommunledningskontoret konstaterar i skrivelse 2020-10-07 att föreliggande förslag 
till reviderad taxa för uthyrning av skollokaler innebär att taxekategorierna blir färre, 
att avgiftsnivåerna för uthyrning och depositionsavgift höjs, att avgifter för 
övernattning har lagts till, att färre kategorier av skollokaler är aktuella för uthyrning 
samt att avgifterna för ej städad lokal läggs till. Vidare föreslås att det i taxan skrivs in 
att barn- och utbildningsnämnden prövar och fastställer avgifterna för nästkommande 
år. 
 
Kommunledningskontoret konstaterar att det i barn- och utbildningsnämndens beslut 
inte framgår huruvida förslaget till reviderad taxa förväntas öka nämndens intäkter för 
uthyrning av skollokaler. Efter samråd med förvaltningen för utbildning, kost, kultur 
och fritid kan kommunledningskontoret emellertid konstatera att de högre avgifterna 
förväntas öka nämndens intäkter. Vidare konstaterar kommunledningskontoret att 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 15 (40) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-11-18 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

barn- och utbildningsnämnden har för avsikt att årligen göra en översyn avseende 
avgifterna i taxan. 
 
Slutligen konstaterar kommunledningskontoret att barn- och utbildningsnämndens 
förslag att det i taxan skrivs in att nämnden prövar och fastställer avgifterna för 
nästkommande år är i linje med gällande bemyndigande till barn- och 
utbildningsnämnden.  
 
Kommunledningskontoret har inget att invända mot föreliggande förslag till reviderad 
taxa och föreslår därför att kommunfullmäktige ska besluta fastställa reviderad taxa 
för uthyrning av skollokaler med mera i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 
förslag. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-21, § 170. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-21 § 170 
‒ Skrivelse 2020-10-07 från kansliavdelningen 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2020-09-01 § 59 
‒ Nu gällande taxa för uthyrning av skollokaler med mera, fastställd av KF 2013-12-

22 § 53 
‒ Bemyndigande till barn- och utbildningsnämnden, fastställt av KF 2003-11-27 §129 
‒ Skrivelse 2020-03-24 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige fastställer reviderad taxa för uthyrning av skollokaler med 

mera i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut. Den 
reviderade taxan ska gälla från och med 2021-01-01, varvid nu gällande taxa 
upphör att gälla. 

 
______________________ 
 
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 

 

   
  
Skrivelse avseende förslag till fastställande av reviderad taxa för uthyrning av 

skollokaler med mera  

 
Ärende 
I samband med det att kommunstyrelsen 2019-10-02 behandlade förslag till budget för år 2020 och 
plan för ekonomin för åren 2021–2023 beslutade kommunstyrelsen att uppdra till samtliga nämnder 
att utreda hur avgiftsfinansieringsgraden kan öka genom såväl lägre kostnader som högre intäkter. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har 2020-09-01, § 59, med anledning av uppdraget från 
kommunstyrelsen, gjort en översyn av taxa för uthyrning av skollokaler med mera. I samband denna 
översyn har nämnden även sett över tillämpningsföreskrifterna för uthyrning av skollokaler. I sitt 
beslut föreslår barn- och utbildningsnämnden att kommunstyrelsen ska rekommendera 
kommunfullmäktige att fastställa reviderad taxa för uthyrning av skollokaler med mera i enlighet 
med nämndens förslag. Nämnden beslutar vidare att fastställa reviderade tillämpningsföreskrifter för 
uthyrning av skollokaler.  
 
Bakgrund/analys 
Nu gällande taxa för uthyrning av skollokaler med mera fastställdes av kommunfullmäktige 2013-12-
22, § 53. Föreliggande förslag till reviderad taxa för uthyrning av skollokaler syftar enligt barn- och 
utbildningsnämnden till att likställa taxan för uthyrning av skollokaler med taxan för uthyrning av 
fritidslokaler vad det gäller uthyrningskategorier, avgiftsnivå, depositionsavgift, avgift för städning 
samt avgift för avbeställning av bokad lokal. 
 
Kommunledningskontoret konstaterar att föreliggande förslag till reviderad taxa för uthyrning av 
skollokaler innebär att taxekategorierna blir färre, att avgiftsnivåerna för uthyrning och 
depositionsavgift höjs, att avgifter för övernattning har lagts till, att färre kategorier av skollokaler är 
aktuella för uthyrning samt att avgifterna för ej städad lokal läggs till. Vidare föreslås att det i taxan 
skrivs in att barn- och utbildningsnämnden prövar och fastställer avgifterna för nästkommande år. 
 
Kommunledningskontoret konstaterar att det i barn- och utbildningsnämndens beslut inte framgår 
huruvida förslaget till reviderad taxa förväntas öka nämndens intäkter för uthyrning av skollokaler. 
Efter samråd med förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid kan kommunledningskontoret 
emellertid konstatera att de högre avgifterna förväntas öka nämndens intäkter. Vidare konstaterar 
kommunledningskontoret att barn- och utbildningsnämnden har för avsikt att årligen göra en 
översyn avseende avgifterna i taxan. 
 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2020-10-07 
Kansliavdelningen  

Vår referens: Maria Franzén   
Direkttel: 040-641 16 45  
E-post: maria.franzen@lomma.se 
Diarienr: KS KF/2020:210 
Er referens:  
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Slutligen konstaterar kommunledningskontoret att barn- och utbildningsnämndens förslag att det i 
taxan skrivs in att nämnden prövar och fastställer avgifterna för nästkommande år är i linje med 
gällande bemyndigande till barn- och utbildningsnämnden.  
 
Kommunledningskontoret har inget att invända mot föreliggande förslag till reviderad taxa och 
föreslår därför att kommunfullmäktige ska besluta fastställa reviderad taxa för uthyrning av 
skollokaler med mera i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag. 
 
Beslutsunderlag 

− Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2020-09-01 § 59 
− Nu gällande taxa för uthyrning av skollokaler med mera, fastställd av KF 2013-12-22 § 53 
− Bemyndigande till barn- och utbildningsnämnden, fastställt av KF 2003-11-27 §129 
− Skrivelse 2020-03-24 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid 

 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

− Kommunfullmäktige fastställer reviderad taxa för uthyrning av skollokaler med mera. Den 
reviderade taxan ska börja gälla från och med 2021-01-01, varvid nu gällande taxa upphör att 
gälla. 

 
 
 
  
 
Maria Franzén  
Kommunsekreterare 
 
 
Beslutet expedieras till:  
Författningssamlingen 
Barn- och utbildningsnämnden 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 34 (43) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-09-30 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 123   KS KF/2020:217 - 106 
 
 

Avsiktsförklaring för samverkan inom Samverkan Sydväst 

 
Ärendebeskrivning 
Samarbetet i 5 Yes utökas till att även omfatta Vellinge kommun. Därför behöver en ny 
avsiktsförklaring tas fram. I samband med detta ändras namnet till Samverkan Sydväst.  
 
Kommundirektör Katarina Pelin redogör i skrivelse 2020-09-07 för att samarbetet 
mellan kommunerna Kävlinge, Lomma, Staffanstorp och Svedala inleddes i början av 
1990-talet. I slutet av 1995 formerades samarbetet på allvar och samarbetet fick 
namnet 4 Yes. Från 2013 utökades samverkansavtalet att även omfatta Burlövs 
kommun och ändrade då namn till 5 Yes. 
 
Samarbetet har, enligt kommundirektören, resulterat i framför allt ett stort antal 
nätverk mellan medarbetare i kommunerna. Ett stort antal praktiska och direkta 
samverkansprojekt har också genomförts inom hela eller delar av 5 Yes. 
 
Under tiden har, enligt kommundirektören, Vellinge kommun funnits med som en 
nära samarbetspart i många av samverkansprojekten. I december 2019 ställde sig 
samtliga kommuner bakom att även formellt ta in Vellinge kommun i 5 Yes-
samarbetet. 
 
Ett gemensamt förslag till avsiktsförklaring är framtaget:  
 
Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp, Svedala och Vellinge har för avsikt att aktivt 
främja samverkan mellan våra kommuner. Vi vill att samverkan ska omfatta fler 
områden än idag och ska ske i konkreta och organiserade former. Vi uppmuntrar till 
att fortsätta och utveckla ett nära och frekvent utbyte på alla nivåer i våra kommuner i 
syfte att utbyta erfarenheter och ge varandra stöd i det vardagliga arbetet. I aktuella 
och gemensamma frågor prövar vi om det finns förutsättningar att gå fram med 
gemensam röst i olika forum. Samverkan kan ske i hela eller delar av Samverkan 
Sydväst.  
 
I och med Vellinge kommuns inträde i samverkan ändras namnet till Samverkan 
Sydväst och tidigare logga ersätts med de sex kommunernas kommunvapen.  
 
Ärendet har hanterats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-16, § 151. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-16 § 151 
‒ Skrivelse 2020-09-07 från kommunledningskontoret 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 35 (43) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-09-30 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

‒ Förslag till avsiktsförklaring för samverkan mellan Burlöv, Kävlinge, Lomma, 
Staffanstorp, Svedala och Vellinge. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Lomma kommun gör följande avsiktsförklaring:  
 

Lomma kommun har för avsikt att aktivt främja samverkan mellan kommunerna i 
Samverkan Sydväst. Vi vill att samverkan ska omfatta fler områden än idag och ska 
ske i konkreta och organiserade former. Vi uppmuntrar till att fortsätta och 
utveckla ett nära och frekvent utbyte på alla nivåer i våra kommuner i syfte att 
utbyta erfarenheter och ge varandra stöd i det vardagliga arbetet. I aktuella och 
gemensamma frågor prövar vi om det finns förutsättningar att gå fram med 
gemensam röst i olika forum. Samverkan kan ske i hela eller delar av Samverkan 
Sydväst. 

 
______________________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 

 
 

 

Avsiktsförklaring för samverkan inom Samverkan Sydväst 
 
 
Ärende  
Samarbetet i 5 Yes utökas till att även omfatta Vellinge kommun. Därför behöver en ny avsiktsförklaring 
tas fram. I samband med detta ändras namnet till Samverkan Sydväst.  
 
Bakgrund/analys 
Samarbetet mellan kommunerna Kävlinge, Lomma, Staffanstorp och Svedala inleddes i början av 1990-
talet. I slutet av 1995 formerades samarbetet på allvar och samarbetet fick namnet 4 Yes. Från 2013 
utökades samverkansavtalet att även omfatta Burlövs kommun och ändrade då namn till 5 Yes. 
 
Samarbetet har resulterat i framför allt ett stort antal nätverk mellan medarbetare i kommunerna. Ett 
stort antal praktiska och direkta samverkansprojekt har också genomförts inom hela eller delar av 5 Yes.  
 
Under tiden har Vellinge kommun funnits med som en nära samarbetspart i många av 
samverkansprojekten. I december 2019 ställde sig samtliga kommuner bakom att även formellt ta in 
Vellinge kommun i 5 Yes-samarbetet.  
 
Ett gemensamt förslag till avsiktsförklaring är framtaget:  
Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp, Svedala och Vellinge har för avsikt att aktivt främja samverkan 
mellan våra kommuner.  Vi vill att samverkan ska omfatta fler områden än idag och ska ske i konkreta 
och organiserade former. Vi uppmuntrar till att fortsätta och utveckla ett nära och frekvent utbyte på 
alla nivåer i våra kommuner i syfte att utbyta erfarenheter och ge varandra stöd i det vardagliga arbetet. 
I aktuella och gemensamma frågor prövar vi om det finns förutsättningar att gå fram med gemensam 
röst i olika forum. Samverkan kan ske i hela eller delar av Samverkan Sydväst. 
 
I och med Vellinge kommuns inträde i samverkan ändras namnet till Samverkan Sydväst och tidigare 
logga ersätts med de sex kommunernas kommunvapen.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till avsiktsförklaring för samverkan mellan Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp, Svedala och 
Vellinge.  
 
  

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2020-09-07 
  

Vår referens: Katarina Pelin   
Direkttel: 0733-411078 Kommunfullmäktige 
E-post: Katarina.pelin@lomma.se 
Diarienr:  
Er referens:  
  
  



 

Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 
Lomma kommun gör följande avsiktsförklaring: 
 
Lomma kommun har för avsikt att aktivt främja samverkan mellan kommunerna i Samverkan Sydväst.  
Vi vill att samverkan ska omfatta fler områden än idag och ska ske i konkreta och organiserade former. 
Vi uppmuntrar till att fortsätta och utveckla ett nära och frekvent utbyte på alla nivåer i våra kommuner 
i syfte att utbyta erfarenheter och ge varandra stöd i det vardagliga arbetet. I aktuella och gemensamma 
frågor prövar vi om det finns förutsättningar att gå fram med gemensam röst i olika forum. Samverkan 
kan ske i hela eller delar av Samverkan Sydväst. 
 
 
 
 
Katarina Pelin    
Kommundirektör 
 
 
Beslutet expedieras till:  
Samverkan Sydväst 
 



 
 

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR SAMVERKAN MELLAN BURLÖV, KÄVLINGE, 
LOMMA, STAFFANSTORP, SVEDALA OCH VELLINGE 

 

Bakgrund 

Kommunerna Lomma, Kävlinge, Staffanstorp och Svedala har sedan början av 1990-talet 
samarbetat och i november 1995 formerades samarbetet på allvar och samarbetet gavs namnet 4 
Yes. Från 2013 utökades samverkansavtalet att även innefatta Burlövs kommun och ändrade då 
namnet till 5 Yes. 

Samarbetet har resulterat i framför allt ett stort antal nätverk mellan personal i kommunerna. Ett 
stort antal praktiska och direkta samverkansprojekt har också genomförts inom hela eller delar av 
5 Yes, t ex gemensam inköpsverksamhet, traineeprogram mm. 

Under tiden har även Vellinge kommun funnits med som en nära samarbetspart i många av 
samverkansprojekten. Vid möte i Lomma 2019-12-12 ställde sig samtliga kommuner bakom att 
även formellt ta in Vellinge kommun i 5 Yes-samarbetet. 

 

Avsiktsförklaring om samverkan 

Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp, Svedala och Vellinge har för avsikt att aktivt främja 
samverkan mellan våra kommuner.  Vi vill att samverkan ska omfatta fler områden än idag och 
ska ske i konkreta och organiserade former. Vi uppmuntrar till att fortsätta och utveckla ett nära 
och frekvent utbyte på alla nivåer i våra kommuner i syfte att utbyta erfarenheter och ge varandra 
stöd i det vardagliga arbetet. I aktuella och gemensamma frågor prövar vi om det finns 
förutsättningar att gå fram med gemensam röst i olika forum. Samverkan kan ske i hela eller delar 
av Samverkan Sydväst. 

 

Benämning på samverkan 

I och med Vellinge kommuns inträde i samverkan ändras namnet till Samverkan Sydväst och 
tidigare logotype ersätts med de sex kommunernas kommunvapen. 

 

Arlöv 2020-    Kävlinge 2020- 

 

Lars Johnson      Lars-Åke Ståhl  Pia Almström               Mikael Persson 

 



 
 

 

Lomma 2020-      Staffanstorp 2020- 

 

Robert Wenglén       Katarina Pelin  Christian Sonesson       Per Almström 

 

Svedala 2020-    Vellinge 2020- 

 

Linda Allansson Wester   Johan Lundgren  Carina Wutzler         Charlotte Unosson
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 31 (40) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2020-11-18 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 142   KS KF/2019:252 - 340 
 
 

Inriktningsbeslut om utökad samverkan om avloppsvattenrening 
 
Ärendebeskrivning 
VA SYD är en regional VA-organisation, ett kommunalförbund med 
förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse, som bildades år 2008 när Lunds och 
Malmös VA-verk slogs samman. VA SYD:s medlemskommuner utgörs idag av Burlöv, 
Eslöv, Lomma, Lund och Malmö. VA SYD ansvarar för att tillhandahålla dricksvatten, 
hantera avloppsvatten och dagvatten i enlighet med vattentjänstlagen. 
 
I skrivelse 2020-10-19 lämnar kommundirektören följande redogörelse: 
 

Många av VA SYDs avloppsreningsverk är i stort behov av modernisering och utbyggnad. 
Medlemskommunernas kraftiga befolkningsökning tillsammans med skärpt miljölagstiftning gör 
att nya tillstånd krävs inom en tioårsperiod. Centralt i planeringen för detta arbete är 
överväganden om samhällsnyttor och kostnader. Sjölunda avloppsreningsverk når inom ett par år 
sitt kapacitetstak. 
 
Mot bakgrund av ovanstående krävs ett inriktningsbeslut av VA SYDs medlemskommuner inom 
ramen för VA SYDs program Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne, nedan kallad HAR. 
 
I programmet ingår i huvudsak följande stora anläggningsdelar: 
‒ Nya Sjölunda avloppsreningsverk: Modernisering och utbyggnad av Sjölunda till ett större 

regionalt reningsverk med införande av rening av läkemedel 
‒ Överföringsledning Lund-Malmö till vilken Lomma kommun ansluts 
‒ Malmö avloppstunnel – En ny avloppstunnel ska ersätta befintligt  tryckavloppsledningsnät. 

För denna anläggningsdel finns ett inriktningsbeslut av Malmö stad. 
 
Det inriktningsbeslut som föreslås i detta ärende är inte juridiskt bindande vad avser 
genomförande av HAR utan innebär att Lomma kommun förbinder sig att stå för sin andel av 
utredningskostnaderna (förprojektering och tillståndsarbete från och med 2021-01-01). 
 
Bakgrund/analys 
Följande faktorer sätter förutsättningarna och kräver åtgärder: 
• växande befolkning medför nödvändig utbyggnad av avloppsreningsverk 
• avloppsreningsverk är gamla och i behov av upprustning 
• nya och skarpare reningskrav 
• klimatanpassning 
• omställning av VA-verksamheter i Sverige mot större enheter 
• avloppsreningsverk måste integreras med kommunernas planering 
 
Detta betyder att VA SYDs medlemskommuner inom en snar framtid måste bygga ut sina 
avloppsreningsverk och VA SYD bedömer att utmaningen är likartad för flertalet kommuner i 
regionen. 
 
Det finns flertalet fördelar med större avloppsreningsverk i förhållande till mindre (VA-forsk 2005; 
VA SYD 2016; Ramböll 2019). De fördelar som kan kallas för skalfördelar kan indelas i: 
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KOMMUNSTYRELSEN 2020-11-18 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

• Ekonomi 
Lägre specifika kapital- och driftkostnader 
Bättre och effektivare tillgång till kapital 
• Kompetens 
Bättre möjlighet till kompetensförsörjning i konkurrens med andra 
Bättre förmåga att ta del och dra nytta av teknikutveckling 
Bättre möjlighet att möta kundernas krav på service och tillgänglighet 
• Miljö 
Effektivare rening 
Större möjlighet att möta skärpta miljö- och kvalitetskrav 
Större möjligheter att anpassa verksamheten till klimateffekter 
 
Kostnaden för utbyggnaden är beräknad med utgångspunkt från befolkningsprognoser för år 2050 
(WSP 2020d). Val av utbyggnadssystem måste ses på mycket lång sikt för att resultatet ska kunna 
anses relevant (Econet 2020a). Anläggningarna som byggs ska kunna bedriva verksamhet utifrån 
ett miljötillstånd i detta tidsperspektiv. 
 
När det gäller fördelningen av kostnader för utbyggnaden har denna beräknats med utgångspunkt 
från befolkningsprognoser för år 2030 (AFRY 2020). Det är därmed möjligt att anpassa 
kostnadsfördelningen med hänsyn till den verkliga befolkningsutvecklingen. 
 
Befolkningsprognos per kommun år 2030  
Kommuner Personer 
Burlöv 24 929 
Kävlinge 37 017 
Lomma 28 609 
Lund 146 490 
Malmö, exkl Klagshamn ARV 348 501 
Staffanstorp 36 279 
Svedala 25 663 
Summa 647 488 

 
Samråd har under VA SYD:s ledning skett med samtliga berörda kommuner. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-11, § 181. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-11 § 181 
‒ Skrivelse 2020-10-19 från kommunledningskontoret 
‒ Följebrev från VA SYD, daterat 2020-10-28 
‒ Protokoll från Förbundsfullmäktige 2020-10-23 
‒ VA SYD, Skrivelse avseende inriktningsbeslut om utökad samverkan om 

avloppsvattenrening, daterad 2020-10-02 
‒ Mätning av befolkningsprognos 2019-2050 Burlöv, Kävlinge, Lund, Staffanstorp 

och Svedala, daterad 2019-12-20 
‒ Malmö stad, ”Malmö som halvmiljonstad”, inklusive bilaga 
‒ Hållbar avloppsvattenrening – En första beräkning av ekonomiska konsekvenser, 

slutrapport daterad 2020-09-11 
‒ Malmö avloppstunnel – Underlag för beslut avseende eventuell tidigareläggning, 

daterat 2020-06-24 
‒ Gällande förbundsordning för VA SYD 
‒ Protokollsutdrag delegation 1 2020-10-02 
‒ Protokollsutdrag Förbundsstyrelsen 2020-10-15 
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KOMMUNSTYRELSEN 2020-11-18 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsen uppdrar till planeringsavdelningen att inför 

kommunfullmäktiges behandling av ärendet komplettera beslutsunderlaget med 
en beskrivning av vilka projekt som ingår i befolkningsprognosen och sätta dessa 
projekt i relation till målen i Översiktsplan 2020. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar att Lomma kommun har som avsikt att ansluta sin 

allmänna avloppsanläggning till Nya Sjölunda inom ”Hållbar avloppsrening i ett 
växande Skåne” på det sätt som beskrivs i ärendet. 

‒ Kommunfullmäktige bekräftar att uppgift om Lomma kommuns 
befolkningsprognos i ”Mätning av befolkningsprognos 2019-2050 Burlöv, Kävlinge, 
Lund, Staffanstorp och Svedala”, daterad 2019-12-20, är korrekta och godkänner 
att dessa uppgifter används för ansökan om miljötillstånd. 

‒ Kommunfullmäktige beslutar att Lomma kommun med detta inriktningsbeslut 
förbinder sig att genom sitt VA-kollektiv stå för sin andel av 
utredningskostnaderna enligt de principer som beskrivs i skrivelsen från VA SYD 
avseende inriktningsbeslut om utökad samverkan om avloppsvattenrening, 
daterad 2020-10-02. 

‒ Kommunfullmäktige ger VA SYD i uppdrag att tillsammans med 
medlemskommunerna fortsätta arbetet med utrednings- och tillståndsfasen för de 
regionala anläggningarna inom ”Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne”, på det 
sätt som beskrivs i ärendet, med anslutning av de kommuner som meddelar 
viljeinriktning om anslutning i enlighet med redovisat beslutsförslag. 

 
______________________ 
 
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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Inriktningsbeslut om utökad samverkan om avloppsvattenrening  
 
 
Ärende  
VA SYD är en regional VA-organisation, ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och 
förbundsstyrelse, som bildades 2008 när Lunds och Malmös VA-verk slogs samman. VA SYDs 
medlemskommuner utgörs idag av Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö. VA SYD ansvarar för att 
tillhandahålla dricksvatten, hantera avloppsvatten och dagvatten i enlighet med vattentjänstlagen. 
 
Många av VA SYDs avloppsreningsverk är i stort behov av modernisering och utbyggnad. 
Medlemskommunernas kraftiga befolkningsökning tillsammans med skärpt miljölagstiftning gör att 
nya tillstånd krävs inom en tioårsperiod. Centralt i planeringen för detta arbete är överväganden om 
samhällsnyttor och kostnader. Sjölunda avloppsreningsverk når inom ett par år sitt kapacitetstak.  
 
Mot bakgrund av ovanstående krävs ett inriktningsbeslut av VA SYDs medlemskommuner inom ramen 
för VA SYDs program Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne, nedan kallad HAR. 
 
I programmet ingår i huvudsak följande stora anläggningsdelar: 

- Nya Sjölunda avloppsreningsverk: Modernisering och utbyggnad av Sjölunda till ett större 
regionalt reningsverk med införande av rening av läkemedel 

- Överföringsledning Lund-Malmö till vilken Lomma kommun ansluts 
- Malmö avloppstunnel – En ny avloppstunnel ska ersätta befintligt  tryckavloppsledningsnät. För 

denna anläggningsdel finns ett inriktningsbeslut av Malmö stad. 
 
Det inriktningsbeslut som föreslås i detta ärende är inte juridiskt bindande vad avser genomförande av 
HAR utan innebär att Lomma kommun förbinder sig att stå för sin andel av utredningskostnaderna 
(förprojektering och tillståndsarbete från och med 2021-01-01). 
 
Bakgrund/analys 
Följande faktorer sätter förutsättningarna och kräver åtgärder:  

• växande befolkning medför nödvändig utbyggnad av avloppsreningsverk 
• avloppsreningsverk är gamla och i behov av upprustning 
• nya och skarpare reningskrav 
• klimatanpassning  
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• omställning av VA-verksamheter i Sverige mot större enheter 
• avloppsreningsverk måste integreras med kommunernas planering 

Detta betyder att VA SYDs medlemskommuner inom en snar framtid måste bygga ut sina 
avloppsreningsverk och VA SYD bedömer att utmaningen är likartad för flertalet kommuner i 
regionen. 
 
Det finns flertalet fördelar med större avloppsreningsverk i förhållande till mindre (VA-forsk 2005; VA 
SYD 2016; Ramböll 2019). De fördelar som kan kallas för skalfördelar kan indelas i:  
• Ekonomi  
Lägre specifika kapital- och driftkostnader  
Bättre och effektivare tillgång till kapital  
• Kompetens  
Bättre möjlighet till kompetensförsörjning i konkurrens med andra  
Bättre förmåga att ta del och dra nytta av teknikutveckling  
Bättre möjlighet att möta kundernas krav på service och tillgänglighet  
• Miljö  
Effektivare rening  
Större möjlighet att möta skärpta miljö- och kvalitetskrav  
Större möjligheter att anpassa verksamheten till klimateffekter 
 
Kostnaden för utbyggnaden är beräknad med utgångspunkt från befolkningsprognoser för år 2050 (WSP 
2020d). Val av utbyggnadssystem måste ses på mycket lång sikt för att resultatet ska kunna anses 
relevant (Econet 2020a). Anläggningarna som byggs ska kunna bedriva verksamhet utifrån ett 
miljötillstånd i detta tidsperspektiv.  
 
När det gäller fördelningen av kostnader för utbyggnaden har denna beräknats med utgångspunkt från 
befolkningsprognoser för år 2030 (AFRY 2020). Det är därmed möjligt att anpassa kostnadsfördelningen 
med hänsyn till den verkliga befolkningsutvecklingen.  
 
Befolkningsprognos per kommun år 2030  
Kommuner Personer 
Burlöv 24 929 
Kävlinge 37 017 
Lomma 28 609 
Lund 146 490 
Malmö, exkl Klagshamn ARV 348 501 
Staffanstorp 36 279 
Svedala 25 663 
Summa 647 488 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Följebrev 
Bilaga 2. Protokoll från Förbundsfullmäktige 2020-10-23 
Bilaga 3. Tjänsteskrivelse omfattning HAR 
Bilaga 4. Mätning av befolkningsprognos 2019-2050 Burlöv, Kävlinge, Lund, Staffanstorp och Svedala 
Bilaga 5. Prognos Malmö Extern halvmiljonstad 2050 
Bilaga 6. Antal invånare per 2019-12-31 
Bilaga 7. Hållbar avloppsvattenrening – En första beräkning av ekonomiska konsekvenser 
Bilaga 8. Malmö avloppstunnel – Underlag för beslut avseende eventuell tidigareläggning 
Bilaga 9. Gällande förbundsordning för VA SYD 
Bilaga 10. Utdrag ur protokoll delegation 1 2020-10-02 
Bilaga 11. Utdrag ur protokoll Förbundsstyrelsen 2020-10-15 



 

 
 
Samråd 
Samråd har under VA SYDs ledning skett med samtliga berörda kommuner. 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

- att Lomma kommun har som avsikt att ansluta sin allmänna avloppsanläggning till Nya 
Sjölunda inom Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne på det sätt som beskrivs i 
ärendet. 

 
- att uppgift om Lomma kommuns befolkningsprognos i bilaga 4 bekräftas och används för 

ansökan av miljötillstånd. 
 
- att Lomma kommun med detta inriktningsbeslut förbinder sig att genom sitt VA-kollektiv stå 

för sin andel av utredningskostnaderna enligt de principer som beskrivs i bilaga 3. 
 
- att ge VA SYD i uppdrag att tillsammans med medlemskommunerna fortsätta arbetet med 

utrednings- och tillståndsfasen för de regionala anläggningarna inom Hållbar avloppsrening i 
ett växande Skåne, på det sätt som beskrivs i ärendet, med anslutning av de kommuner som 
meddelar viljeinriktning om anslutning i enlighet med redovisat beslutsförslag. 

 
 
 
 
 
 
Katarina Pelin    
Kommundirektör 
 
 
Beslutet expedieras till:  
VA SYD 
Tekniska nämnden 
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Inriktningsbeslut om utökad samverkan om 
avloppsvattenrening 2020-10-02 

Förslag till beslut  

Förbundsstyrelsen hemställer hos Förbundsfullmäktige om att ta följande beslut.  

1. Förbundsfullmäktige hemställer hos kommunfullmäktige i Burlöv, Lomma, Lund och Malmö att 
senast februari 2021 ta följande beslut.  

 
a) Kommunen har som avsikt att ansluta sin allmänna avloppsanläggning till Nya Sjölunda 
inom Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne på det sätt som beskrivs i ärendet. 
 
b) Uppgift om kommunens befolkningsprognos i bilaga 1 bekräftas för 2030 och för 2045 
som används för ansökan av miljötillstånd [alternativt ersätts med kommunens val av 
befolkningsprognos]. 
 
c) Med detta inriktningsbeslut förbinder sig kommunen genom sitt VA-kollektiv att stå för sin 
andel av utredningskostnaderna enligt de principer som beskrivs i ärendet. 
 

2. Förbundsfullmäktige hemställer hos kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner (Burlöv, 
Lomma, Lund, Malmö och Eslöv) att senast februari 2021 ta följande beslut.  

 
a) VA SYD ges i uppdrag att tillsammans med medlemskommunerna fortsätta arbetet med 
utrednings- och tillståndsfasen för de regionala anläggningarna inom Hållbar avloppsrening i 
ett växande Skåne, på det sätt som beskrivs i ärendet, med anslutning av de kommuner som 
meddelar viljeinriktning om anslutning i enlighet med redovisat beslutsförslag.  

3. Förbundsfullmäktige hemställer hos kommunfullmäktige i Svedala, Staffanstorp och Kävlinge att 

senast februari 2021 ta följande beslut. 

a) Kommunen har som viljeinriktning att ansluta sin allmänna avloppsanläggning till Nya 
Sjölunda inom Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne, på det sätt som beskrivs i ärendet.  
 
b) [Kommunstyrelsen eller annan av kommunens nämnder] ges i uppgift att bistå med de 
uppgifter som VA SYD efterfrågar till programmets utrednings-och tillståndsfas.  
 
c) Uppgift om kommunens befolkningsprognos i bilaga 1 bekräftas för 2030 och för 2045 som 
används för ansökan av miljötillstånd [alternativt ersätts med kommunens val av 
befolkningsprognos]. 
 
d) Med detta inriktningsbeslut förbinder sig kommunen att stå för sin andel av 
utredningskostnaderna enligt de principer som beskrivs i ärendet.  
 
e) [Kommunstyrelsen eller annan av kommunens nämnder] ges i uppdrag att i samråd med 
VA SYD skyndsamt påbörja processen för ansökan om medlemskap i kommunalförbundet VA 
SYD.  
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Joel Olthed 

Förbundsdirektör 

Ulf Nyberg 

Programägare, Stab 
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Sammanfattning  

Detta ärende innehåller dels ett förslag till inriktningsbeslut som behöver tas av VA SYDs 
medlemskommuner (beslutspunkter 1 och 2), dels en inbjudan som ska lämnas till grannkommuner 
inom ramen för VA SYDs satsning programmet Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne 
(beslutspunkt 3). 

Många av VA SYDs avloppsreningsverk är i stort behov av modernisering och utbyggnad för att klara 
av samhällenas utveckling och ökade krav på förbättrad vattenmiljö. Flera av reningsverken behöver 
söka och få nya tillstånd inom en tioårsperiod. Den nuvarande kraftiga befolkningsökningen kräver 
det för att kunna bedriva verksamhet i enlighet med nu gällande miljölagstiftning. VA SYD måste, 
inom ramen för sitt uppdrag, möta detta samt leva upp till de egna verksamhetsmålen. Det betyder 
att VA SYDs medlemskommuner inom en snar framtid måste bygga ut sina avloppsreningsverk. VA 
SYD bedömer att utmaningen är likartad för flertalet kommuner i regionen. VA SYD har organiserat 
arbetet med ovanstående frågor i program Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne.  

VA SYD har försökt få klarlagt vilka kommuner som önskar ansluta sig till programmet. Utredningarna 
inför tillståndsansökan har kommit till den punkt där befolkningsprognos och omfattning måste slås 
fast. Det fortsatta arbetet är helt beroende av att det sker. Det finns därför skäl att hemställa om att 
berörda kommuner snarast meddelar sina avsikter i denna fråga. Kommuner som nu inte meddelar 
avsiktsförklaring om att ansluta sina avloppsanläggningar till Nya Sjölunda inom Hållbar 
avloppsrening i ett växande Skåne, kommer med stor sannolikhet inte att kunna räkna med att inom 
överskådlig tid få möjlighet till detta. Miljöbedömning och tillståndsansökan kommer nämligen inte 
att kunna omfatta dessa anläggningar.  

VA SYD hemställer följaktligen om ställningstagande och beslut senast februari 2021 i fråga om en 
avsiktsförklaring om anslutning av kommunernas allmänna avloppsanläggning och bekräftelse på 
befolkningsprognos. För att underlätta för kommunerna har VA SYD tagit fram dessa beslutsförslag 
(punkterna 1 och 3). 

De kommuner som beslutar om en avsiktsförklaring om anslutning, men inte redan är medlemmar, 
bjuds in att initiera ansökningsprocessen till VA SYD. Ansökningsprocessen beskrivs närmare i 
ärendet. Kävlinges förstudie inför ansökan är utförd och förslaget avser för Kävlinges del att ta 
ställning till den fortsatta processen.  
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ÄRENDET 

Om VA SYD och allmänna vattentjänster 

VA SYD är en regional VA-organisation, ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och 
förbundsstyrelse, som bildades 2008 när Lunds och Malmös VA-verk slogs samman. VA SYDs 
medlemskommuner utgörs idag av Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö. VA SYD ansvarar för att 
tillhandahålla dricksvatten, hantera avloppsvatten och dagvatten i enlighet med vattentjänstlagen 
(och för två av kommunerna också att hantera avfall).  

Vattenförsörjning och avlopp, inklusive dagvattenavlopp, som tillhandahålls genom en allmän VA-
anläggning regleras i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, den så kallade vattentjänstlagen.  
Enligt vattentjänstlagen har kommunerna skyldighet att ordna vatten och avlopp till områden med 
blivande eller befintlig samlad bebyggelse, där det finns ett behov av det för att skydda miljön eller 
människors hälsa både från akuta situationer som långsiktigt.  
 
Det geografiska område inom den egna kommunen som kommunen beslutar ska anslutas till en 
allmän VA-anläggning kallas verksamhetsområde. Ett verksamhetsområde kan vara begränsat till att 
bara gälla för viss eller vissa vattentjänster. VA SYD är VA-huvudman i medlemskommunernas 
samtliga verksamhetsområden. (Detta ärende avser inte någon utökning av kommunernas befintliga 
verksamhetsområden.) 
 
Medlemmarnas VA-verksamhet finansieras med avgifter från brukarna enligt taxa och från 
avtalskunder. Varje kommun, med dess verksamhetsområden enligt vattentjänstlagen, bildar en 
egen separat resultatenhet inom vilken självkostnadsprincipen gäller för det samlade resultatet. 
Förbundsfullmäktige utser ägarnämnd efter nominering från medlemskommunerna. 

Efter förbundsordningen är VA SYDs affärsplan förbundets viktigaste styrdokument. Affärsplanen styr 
VA SYDs verksamhet under fyraårsperioder, kopplar ihop olika perspektiv och VA SYDs 
huvudprocesser. Planen ska peka framåt, vara utmanande och realistisk och utgör arena där politik 
och verksamhet möts. 

För att effektivt utföra uppdraget med att leverera vattentjänster i enlighet med vattentjänstlagen 
inom miljölagstiftningens och kommunallagens ramar, har VA SYD också satt upp strategiska mål att 
arbeta efter: 

- Vara klimatneutralt och energipositivt år 2030 
- Produktifiera och ha nyttiggjort restprodukter år 2025 
- Vara en av Europas 10 mest effektiva VA- och avfallsorganisationer år 2025 
- Leda utvecklingen för hög vattenkvalitet till rekreation och dricksvatten år 2025 
- Uppnå nollvision för oplanerade driftstörningar för kund år 2030 
- Inspirera och ha aktiverat alla kunder för en bättre miljö år 2025 

 

Behov 

Många av VA SYDs avloppsreningsverk är i stort behov av modernisering och utbyggnad för att klara 
av samhällenas utveckling och ökade krav på förbättrad vattenmiljö. Flera av dessa behöver söka och 
få nya tillstånd inom en tioårsperiod. Den nuvarande kraftiga befolkningsökningen kräver detta för 
att kunna bedriva verksamhet i enlighet med nu gällande miljölagstiftning. VA SYD måste, inom 
ramen för sitt uppdrag, möta detta samt leva upp till de egna verksamhetsmålen. Centralt i 
planeringen för detta arbete är överväganden om samhällsnyttor och kostnader.  
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Omvärlden och vår samhällsutveckling sätter förutsättningarna och påverkar genom följande 
faktorer som planeringen måste ta hänsyn till: 

 växande befolkning medför nödvändig utbyggnad av avloppsreningsverk 

 avloppsreningsverk i behov av upprustning 

 nya och skarpare reningskrav 

 klimatanpassning 

 omställning av VA-verksamheter i Sverige mot större enheter 

 avloppsreningsverk som är integrerade med tätorternas planering 

Detta betyder att VA SYDs medlemskommuner inom en snar framtid måste bygga ut sina 
avloppsreningsverk och VA SYD bedömer att utmaningen är likartad för flertalet kommuner i 
regionen.  

Tre principer för kostnadsfördelning 

VA SYDs senaste utredning om hur man kan lösa denna utmaning sammanfattar genomförda 
utredningar kopplade till omfattningen av tre alternativa system och tre olika principer för 
kostnadsfördelning samt de ekonomiska utfallen för dessa ur avloppsvattenreningsperspektiv. De 
avloppsreningsverk inom VA SYD som omfattas av de alternativa utbyggnadssystemen som utretts är 
reningsverken i Lomma (Borgeby), Lund (Källby och Södra Sandby) och Malmö (Sjölunda). 
Utbyggnaden av avloppsreningsverket Sjölunda i Malmö benämns fortsättningsvis Nya Sjölunda. 

Den ekonomiska konsekvensen av anslutning av de tre grannkommunerna Kävlinge, Staffanstorp och 

Svedala har inkluderats i det tredje systemet. Det är genom utredningen tydligt att det finns 

generella ekonomiska skalfördelar inom avloppsvattenrening såväl på investeringssidan som på 

driftsidan genom att samverka. En djupare beskrivning av de alternativa angreppssätten för att lösa 

den nödvändiga utbyggnaden av avloppsreningsverken återfinns i bilaga 2. 

De jämförda systemen är: 

1. Nödvändig utbyggnad vid befintliga anläggningar. 

2. Utbyggnad genom utökad samverkan mellan medlemskommunerna. 

3. Utbyggnad i utökad regional samverkan med kommuner som idag inte är medlemmar i VA 

SYD.  

Oavsett vilken lösning som väljs behöver tillstånd för verksamheterna sökas och erhållas för att 
kunna möta befolkningstillväxten och nya miljökrav. Nya tillstånd för avloppsvattenreningen ska 
kunna gälla en lång tid framöver för att kunna planera och driva verksamheten på ett effektivt sätt.  
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Utbyggnad för att klara miljökrav 
 
I begreppet nödvändig utbyggnad (1) ligger att det finns behov av åtgärder och investeringar vid 
avloppsreningsverken som är nödvändiga. Det krävs en snar utbyggnad av Sjölunda och Källby för att 
klara av lagstadgade krav, framför allt från miljöbalken. Utöver det behöver överföringen av 
avloppsvatten inom Malmö till Sjölunda förbättras. Här behöver Malmö avloppstunnel byggas, en 
lösning som visat sig ha större samhällsnyttor i förhållande till att förnya ledningssystemet. Vidare 
kommer det att krävas förbättringsåtgärder vid avloppsreningsverken Borgeby och Södra Sandby för 
att möta befolkningsökningen och nya miljökrav. 
 
Nya Sjölunda som nav 
 
Begreppet utbyggnad i utökad samverkan (2) innebär en ny regional infrastruktur inom 
medlemskommunerna med Nya Sjölunda som nav. Upptagningsområdet för Nya Sjölunda är 
detsamma som nuvarande Sjölunda men utökas med Lunds tätort, Borgeby och Södra Sandby. 
Följande beslut ligger till grund för denna lösning: 

1. Beslut som bland annat angav att inriktningen är att Lunds avloppsvattenrening ska ske vid 

den lokalisering som finns vid Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö. Beslut togs i Lunds kom-

mun, Kommunfullmäktige 2016-12-20. 

2. Beslut som bland annat angav att godkänna VA SYDs förslag till inriktningsbeslut avseende 

att bygga en avloppstunnel i Malmö. Beslut togs i Malmö stad, Kommunfullmäktige 2019-11-

20. 

Utbyggnad i utökad regional samverkan med kommuner som idag inte är medlemmar i VA SYD (3) 
innebär att upptagningsområdet utökas för Nya Sjölunda genom anslutning av tätorterna i 
grannkommunerna Kävlinge, Staffanstorp och Svedala med deras nuvarande upptagningsområde.  

Denna lösning innebär en ny utökad regional infrastruktur med Nya Sjölunda som nav i samverkan 
mellan ägarkommunerna och namngivna grannkommuner.  

Regional samverkan för allmänna vattentjänster 

Mellankommunal samverkan kan leda till att allt fler aktörer uppnår en för avloppsvatten- och 
dricksvattenförsörjningen kritisk massa när det gäller kompetens, tekniska och ekonomiska 
förutsättningar. Samtidigt medför befolkningsutvecklingen i kommunerna att befintliga 
avloppsreningsverk inte kommer att räcka till för att möta såväl befolkningsutveckling eller miljökrav 
utan omfattande förändringar. 

En mellankommunal eller regional samverkan kan ske på flera sätt. En regional anläggning försörjer 
flera kommuner, d v s flera verksamhetsområden, och kan även förläggas geografiskt på fler än en 
kommun, men ägande och ansvarsgränser kan skilja sig åt. 

- En VA-huvudman (kommun, bolag, kommunalförbund, etc) kan leverera vattentjänster till en 
annan kommuns VA-huvudman. 

- När flera kommuner bildar ett gemensamt kommunalförbund som VA-huvudman måste det 
finnas en resultatenhet per kommun. Anläggningar kan försörja en eller fler av kommunerna. 

- Det går också att samla en eller flera anläggningsdelar i en egen organisation som inte är VA-
huvudman, utan bara ansvarig (ägare) för den aktuella anläggningen (exempelvis ABMA, AB 
Malmöregionens avlopp, som äger överföringsledningar). 

 
Enligt förbundsordningen (§ 3.4) åligger det VA SYD att anlägga, underhålla, förvalta och driva 
erforderliga anläggningar som erfordras för att upprätthålla en långsiktigt säkert och väl fungerande 
verksamhet. Utgångspunkten för samverkan i kommunalförbundet är att åstadkomma en så rationell 
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och effektiv VA-verksamhet som omständigheterna medger (§ 3.5). VA SYD anser att detta uppdrag 
även inkluderar regionala anläggningar när sådana medför en långsiktigt säker, väl fungerande, 
rationell och effektiv verksamhet.  

Sjölunda avloppsreningsverk utgör redan idag en regional anläggning genom att ta emot 
avloppsvatten för rening från andra medlemskommuner än den inom vars kommungränser 
anläggningen är belägen. Förutom program Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne, som är 
centralt för detta ärende, är regionala anläggningar över kommungränserna intressanta i fråga om 
framförallt Ellingeverket i Eslöv och Klagshamnsverket i Malmö. 

Programmet Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne  

Mot bakgrund av ovanstående presenteras i detta ärende förslag om de inriktningsbeslut som nu 
behöver tas av VA SYDs medlemskommuner inom ramen för VA SYDs program Hållbar avloppsrening 
i ett växande Skåne.  

Inom ramen för programmet ingår i huvudsak följande stora anläggningsdelar:  

- Nya Sjölunda: ”Modernisering och utbyggnad av Sjölunda till ett större regionalt reningsverk 
med införande av avancerad rening för läkemedel” 

- Överföringsledning Lund-Malmö: Två alternativa utföranden finns. Det första alternativet är 
en tillståndspliktig tunnel och det andra är en markförlagd ledning.  

- Malmö avloppstunnel – En ny avloppstunnel ska ersätta befintligt tryckavloppsledningsnät. 
Tunneln, som är tillståndspliktig, ska anläggas under centrala Malmö till Nya Sjölunda.  

I en miljöprövning ska redovisas vilka anläggningar som ansluts till avloppsreningsverket och vilka 
anläggningsdelar som sökanden har rådighet över (de delar av den allmänna anläggningen som ligger 
inom medlemskommunernas gränser). Avgränsningen av tillståndsansökan och miljöbedömningen 
med miljökonsekvensbeskrivning samt exempelvis recipientutredningar är beroende av detta. 
Samrådsunderlaget ska färdigställas under första kvartalet 2021. Det är därför brådskande och 
nödvändigt för den fortsatta utrednings- och tillståndsfasen att fastställa den geografiska 
omfattningen av systemet samt befolkningsprognoserna, d v s Nya Sjölundas framtida belastning.  

I bilaga 2 sammanfattas genomförda utredningar av tre alternativa lösningar för programmet samt 
en första beräkning av ekonomiska konsekvenser av dessa. Ett av alternativen är anslutning av de tre 
grannkommunerna Svedala, Staffanstorp och Kävlinge. Dessa erbjuds nu att ansluta sig till den nya 
anläggningen och behöver i så fall ta inriktningsbeslut om det.  

Befolkningsprognoser har avseende Malmö stad hämtats från Malmö stad. För övriga kommuner är 
VA SYDs uppgifter baserade på befolkningsprognoser framtagna av WSP (bilaga 1). Inför fortsatta 
utredningar behöver dessa siffror bekräftas av var och en av de kommuner som avser att ansluta sig 
till Nya Sjölunda.  

Som underlag för den dimensionerande belastningen för Nya Sjölunda har en belastningsprognos 
tagits fram i förstudiens Fas 1. I denna prognos valdes 2050 som prognosår och låg därmed till grund 
för beräkningarna i Bilaga 2. Efter sammanvägning av risker, för- och nackdelar med val av olika 
prognosår planeras nu att sökas för verksamheten fram till år 2045 och befolkningsprognosen ska 
därför avse det årtalet. Skälen till valet av det något kortare tidsperspektivet är att 

- Risken för överdimensionering och osäkerheter i befolknings- och belastningsprognos blir 
något mindre än för 2050.  

- Tidsspannet från ansökan om tillstånd till prognosåret bedöms som rimlig för att kunna göra 
bedömningen av bästa möjliga teknik.  

- Prognosåret ligger tillräckligt långt fram i tiden för att ”livslängden” på tillståndet inte ska bli 
för kort.  
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Faser för program Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne 

Den juridiska utredningen har visat att miljöprövning av de tre stora anläggningsdelarna Nya 
Sjölunda, överföring Lund-Malmö och Malmö avloppstunnel bör ske gemensamt, vilket innebär i 
princip samtidig tillståndsansökan samt anläggande och driftsättning inom den igångsättningstid som 
bestäms i tillståndet. Utöver den juridiska aspekten visar nya utredningar att byggherrekostnader blir 
lägre genom en samordning mellan entreprenader. Driftsättningen av Nya Sjölunda underlättas 
dessutom med en inkopplad Malmö avloppstunnel. Sammanfattningsvis framstår en tidigareläggning 
som bästa alternativet sett ur ett helhetsperspektiv baserat på funktion, miljönyttor, driftsättning 
och tillståndsprövning. Detta innebär en justering av tidigare underlag till inriktningsbeslut i Malmö 
kommun (2019-11-20-21, § 244) och att Malmötunneln kan komma att tidigareläggas. Se bilaga 3 för 
underlag.  

För att tillståndsprocessen inte ska avstanna, kommer kommuner som nu inte meddelar sin avsikt att 
ansluta (fler av) sina anläggningar till Sjölunda inte att kunna ansluta dessa. När tillstånd väl 
meddelats kan eventuellt ytterligare anslutningar ske under förutsättning att anslutningen ryms inom 
tillståndets omfattning och villkor och gällande generella föreskrifter för verksamheten kan uppfyllas. 

Den politiska beslutsprocessen måste samordnas med tillståndsprocessen enligt följande illustration:

 

Inriktningsbeslut om anslutning till Nya Sjölunda inom Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne 
(februari 2021) 

Detta inriktningsbeslut avser att kommunerna beslutar att ha för avsikt att ansluta sig till 
programmet och att kommunen därmed också är med och bekostar fortsatt arbete i utrednings- och 
tillståndsfasen. Detta medger att VA SYD kan beskriva omfattningen i påföljande samrådsprocess i 
tillståndsansökan. 

Beslut om genomförande (januari 2022) 

I beslut om genomförande ges VA SYD i uppdrag att genomföra programmet i den omfattning som 
har avtalats. VA SYD kan därmed påbörja genomförandefasen inom ekonomiska och tidsmässiga 
ramar. Ansökan om miljötillstånd lämnas in till mark- och miljödomstolen efter detta beslut. 
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Beslut om ny lydelse av förbundsordning m fl styrdokument behövs för närmare bestämmelser om 
styrning med mera, av en samägd regional anläggning.  

Besluten ska leda till ett avtal mellan deltagande kommuner där respektive kommuns juridiska och 
ekonomiska åtagande ska framgå. 

Avstämningar mellan inriktningsbeslut februari 2021 och beslut om genomförande januari 2022.  

Av förbundsordningen (§ 13) framgår att samråd ska ske med förbundsmedlemmarna i alla viktiga 
frågor. Ett sådant löpande samråd, eller samverkan, ska naturligtvis ske även här. Mellan 
inriktningsbeslut om anslutning till Nya Sjölunda och beslut om genomförande behöver det skapas 
samsyn i några frågor mellan de kommuner som har tagit inriktningsbeslutet d v s även de som idag 
inte är förbundsmedlemmar. Dessa är bland andra: 

- Samsyn i fråga om vad kommunerna vill uppnå med programmet, tekniskt, ekonomiskt och 

miljömässigt. 

- Godkännande av val av teknisk lösning.  

- Konsekvenser om en eller flera kommuner väljer att inte gå vidare till ett beslut om 

genomförande. 

- Samsyn om principerna för kostnadsfördelning. I detta ska framgå hur kostnaden för den 
regionala anläggningen ska fördelas och hur finansiering ska ske.  

I samband med samrådsprocessen som pågår under denna period kommer berörda kommuner även 

att i enlighet med den lagstyrda prövningsprocessen ges möjlighet till närmare ställningstaganden i 

samband med yttrande till länsstyrelsen över samrådsunderlaget. 

Investeringskostnad och finansiering av programmet 

Utredning om kostnadsfördelning framgår av bilaga 2. Den regionala anläggningen ska ha ett eget 
kostnadsställe och anslutna medlemskommuner ska finansiera anläggningen och betala enligt 
fördelningsnyckel baserad på de av kommunerna här beslutade befolkningsprognoserna.  

VA SYD är VA-huvudman och har leveransskyldighet enligt vattentjänstlagen för 
förbundsmedlemmarna. Kostnadsberäkningen utgår från självkostnadsprincipen för det VA-kollektiv 
(taxekollektiv) som anläggningen tillhör, d v s till anslutna medlemskommunernas VA-kollektiv. Ett av 
alternativen som redovisas i bilagan är anslutning av de tre grannkommunerna Svedala, Staffanstorp 
och Kävlinge, som alltså förutsätts bli medlemmar vid anslutning. Siffrorna är preliminära, men ger 
möjlighet till jämförelser mellan de olika systemen i bilagan. Beräkningen utgår från 
befolkningsprognoser med en kostnad per invånare. Efter att nu adresserade kommuner tagit sina 
beslut, kan man se vilket alternativ som blir aktuellt och göra närmare beräkningar. 
 
En viljeinriktning enligt vad som föreslås i detta ärende är inte juridiskt bindande. Med de 
inriktningsbeslut som föreslås i detta ärende förbinder sig dock kommunen att stå för sin andel av 
utredningskostnaderna (förprojektering och tillståndsarbete) från och med 2021-01-01 fram till ett 
eventuellt återtagande av avsiktsförklaringen. I en sådan situation skall avräkning göras för upplupna 
kostnader samt de merkostnader som det medför för utredningsarbetet. Beroende på i vilken fas av 
projektet avhoppet sker kan det exempelvis röra sig om konsult- och/eller advokatkostnader för nya 
beräkningar eller justering av dokument, utskick av justerade handlingar och förnyad kungörelse av 
ansökan. Det bör dock understrykas att Eslövs kommun i detta ärende inte förbinder sig att ansvara 
ekonomiskt för utredningskostnader hänförliga till regionala anläggningar inom Hållbar 
avloppsrening i ett växande Skåne. 
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Beräknad budget för utredningskostnaderna (förprojektering och tillståndsarbete) uppgår för helåret 
2021 till 125 Mkr. Fördelningsnyckel ska vara de beslutade befolkningsprognoserna 2030 för 
respektive kommun. Denna kostnadsfördelning fortlöper till dess att beslut om genomförandeavtal 
tas, då respektive kommun antingen väljer att gå in i genomförandefasen alternativt avstå.  

Upplupna utredningskostnader samt prognos för resterande del av 2020, uppskattat till 125 Mkr, 
redovisas särskilt och fördelas enligt respektive kommuns befolkningsprognos per 2019-12-31 för 
Burlöv, Lomma, Lund och Malmö, se bilaga 1.  

Översyn av styrdokument 

Inom Ägarråd (Ägarsamråd) pågår arbete med översyn av styrdokumenten i en projektgrupp med 
arbetsgrupper, med Malmö som sammankallande. Nämnda projektgrupp har kommit till slutsatsen 
att styrningen av regionala anläggningar inte tillräckligt tydligt regleras i gällande förbundsordning. 
Förbundsordningen och övriga styrdokument behöver därför omarbetas. 

VA SYD och medlemskommunerna fortsätter tillsammans arbetet med att ta fram ny 
förbundsordning och andra relevanta styrdokument, i syfte att möjliggöra en effektiv styrning, 
finansiering, anläggande och drift av verksamhetens VA-anläggningar. Ett förslag upprättas för 
medlemskommunernas kommunfullmäktige till januari 2022. 

Det finns ett behov att framöver ytterligare se över VA SYDs beslutsorganisation och styrning samt i 
ett längre perspektiv verksamhetens organisationsform.  

 

Inbjudan till medlemskap i förbundet 

Ett kommunalförbund bygger på medlemskap och förfarandet vid anslutning till förbundets allmänna 
anläggningar bör ske som fullvärdig förbundsmedlem. Därför föreslås att de kommuner som önskar 
ansluta sig till Nya Sjölunda, även beslutar om att initiera ansökningsprocessen till VA SYD.  
 
Om kommunen överlåter ansvaret för vattentjänster på VA SYD, som blir ny VA-huvudman, har 
respektive kommun genom kommunfullmäktige fortfarande föreskriftsrätt och tar beslut om:  

- Att bestämma sin egen kommuns verksamhetsområde (6 § vattentjänstlagen). 
- Föreskrifter (allmänna bestämmelser) om brukande av den allmänna 

avloppsanläggningen, ABVA (23 § vattentjänstlagen). 
- Föreskrifter om taxa enligt vattentjänstlagen (34 § vattentjänstlagen). 

 
Taxan bestäms alltså för varje kommun var för sig, även när kommunerna samverkar i ett 
kommunalförbund. Kommunen får överlåta åt huvudmannen (VA SYD) att bestämma avgifternas 
belopp enligt beräkningsgrunder i kommunens taxeföreskrifter, vilket också förutsätts. 
 
En allmän förutsättning för VA-verksamheten är kommunallagens självkostnadsprincip. De avgifter 
som får tas ut av VA-kollektivet är endast avgifter som täcker nödvändiga kostnader för de 
levererade tjänsterna. Medel får avsättas till en fond för framtida nyinvesteringar, under vissa 
förutsättningar. De gemensamma resurserna (intäkter/kostnader) fördelas mellan 
medlemskommunerna i förbundet enligt fördelningsnycklar.  
 
I den mån behov uppkommer av finansiellt stöd som inte täcks av taxan ska kommunerna, lämna 
bidrag till den egna kommunens verksamhetsområde. Om ett kommunalförbund saknar tillgångar för 
att betala en skuld, är förbundsmedlemmarna skyldiga att fylla bristen.  
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Ett kommunalförbund bildas genom att förbundsmedlemmarna antar en förbundsordning (9 kap 1 § 
kommunallagen, 2017:725, KL). När en ny medlem ska inträda, krävs att samtliga medlemmar och 
den nya medlemmen, antar en förbundsordning med samma lydelse enligt vilken även den nya 
medlemmen ingår. Kommunstyrelsen i respektive kommun ska bereda ärendet inför 
kommunfullmäktige (6 kap 13 § KL). 
 
Gällande förbundsordning för VA SYD framgår av bilaga 4. Kommunalförbundet VA SYD är idag 
organiserat i förbundsfullmäktige, förbundsstyrelse och ägarnämnder. För sistnämnda gäller 
reglementen. Under förbundsstyrelsen finns en gemensam regional organisation med samtliga 
personella, administrativa och materiella resurser, som svarar för all drift, investering och förvaltning 
av i förbundet ingående VA-anläggningar. Istället för att vara bunden vid kommungränser bygger den 
verkställande organisationen på ett renodlat ansvar för olika funktioner. Detta ger stordriftsfördelar 
och likabehandling mellan ägarkommunerna. 
 
När en kommun önskar inträda som medlem i förbundet behöver kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige först ta ett första inriktningsbeslut och inleda en förstudie där det bland annat 
ingår en kartläggning av de egna anläggningarna, genomgång av befolkningsprognos och 
utbyggnadsplaner, gällande tillstånd och villkor för verksamheten, med mera. Om anslutning önskas 
utifrån ett initialt underlag, beslutar kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige om att ansöka om 
medlemskap vid en angiven tidpunkt. En ansökan är inte bindande eftersom anslutning inte kan ske 
förrän såväl den egna kommunfullmäktige som fullmäktige i övriga medlemskommuner 
samstämmigt beslutat om en ny förbundsordning med kommunen som ny medlem. Beslut om att 
ansökan ska göras kan därför liknas vid en viljeinriktning och första beredning av ärendet. 
 
Ansökan om att bli medlem lämnas till VA SYD, som bereder ärendet vidare. Inledningsvis 
presenteras ett underlag och medlemsansökan för VA SYDs politiska instanser för information och 
eventuell justering av underlag och förslag. Tillkommande dokument bifogas; förslag till ny 
förbundsordning och reglemente för kommunens ägarnämnd. Ansökan lämnas vidare med yttrande 
från VA SYD till övriga medlemskommuner, som har att ta ställning till ansökan och förslag till 
förbundsordning med mera. Skulle kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner ställa sig 
positiva till förslaget beslutas om en ny förbundsordning av samtliga kommuner. Först när sökandens 
kommunfullmäktige tagit beslut om samma förbundsordning som övriga medlemskommuner, är 
kommunen slutligen medlem i kommunalförbundet per datum som fastställts i besluten.  
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FÖRORD

På uppdrag av VA SYD har befolkningsprognoser beräknats för sex
kommuner för åren 2019-2050. Prognosen utgår från befolkningen i
kommunen 31 december år 2018.

Prognosen redovisas för kommunerna i sin helhet. För Lomma och
Staffanstorps kommuner redovisas även två delområden. Antaganden om
bostadsbyggande kommer från olika källor hos kommunerna.
Utgångspunkten har varit kommunernas bostadsförsörjningsprogram (eller
liknande), men kommunerna har även blivit kontaktade och haft möjlighet att
ge ytterligare information om sina byggplaner.

Kommunernas byggplaner sträcker sig som längst till år 2029 och som
kortast till år 2023. För resterande år, fram till år 2050, har en jämn byggtakt
antagits baserad på dels byggtakten de senaste fem åren och dels
byggtakten i byggplanerna. Byggtakten för perioden 2030-2050 får anses
som mycket osäker eftersom den ligger så långt in i framtiden och påverkas
av konjunktur och andra svårförutsägbara omvärldsfaktorer.

Befolkningsprognoserna redovisas i slutet av rapporten i tabeller för
kommunerna totalt och delområdena. För internt bruk inom VA SYD finns
prognoserna i Excelformat.

Prognosen har tagits fram av Martin Lagnerö, WSP Advisory.
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1 BEFOLKNINGSUTVECKLING ÅR 2018
Befolkningen i de sex kommunerna ökade under 2018 med 1 674 personer
vilket motsvarar en ökning på 1,4 procent. I slutet av år 2018 hade
befolkningen ökat till 243 862 personer. Befolkningen i Skåne ökade med
cirka 17 475 personer under 2018.

I de sex aktuella kommunerna ligger medelvärdet för den årliga
befolkningsökningen 2013-2018 på 3 524 personer. Variationen är stor
mellan åren med en lägsta notering på 2 098 personer år 2015 och en
högsta notering på 4 833 personer år 2017. Ungefär hälften av den totala
befolkningsökningen i kommunerna de senaste fem åren har skett i Lunds
kommun.

Under 2018 föddes 2 469 barn och 1 640 personer avled i de sex
kommunerna, vilket ger ett födelsenetto på 829 personer. Totalt flyttade 21
126 personer in och 17 913 personer flyttade ut. Det ger en nettoinflyttning
på 3 213 personer under 2018.

Totalt ger detta en befolkningsökning med 4 042 personer under 2018. Att
summan av födelse- och flyttnetto inte stämmer exakt med den totala
folkökningen år 2018 beror på att SCB gjort justeringar för händelser
(födslar, dödsfall, in- och utflyttningar) som rapporterats under 2018 men
som inträffat tidigare.

Tabell 1 Befolkningsförändring i kommunerna under år 2018 per åldersklass.

Kommun 2017 2018 Förändring Förändring (%)

Staffanstorp 24 167 24 724 557 2,3

Burlöv 18 073 18 360 287 1,6

Kävlinge 30 959 31 491 532 1,7

Lomma 24 264 24 763 499 2,1

Svedala 21 074 21 576 502 2,4

Lund 121 274 122 948 1 674 1,4

Totalt sex kommuner 239 811 243 862 4 051 1,7

Totalt Skåne 1 344 689 1 362 164 17 475 1,3
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2 SAMMANFATTNING AV PROGNOSEN
Befolkningen i kommunerna kommer enligt prognosen att uppgå till 441 900
personer år 2050, vilket innebär en ökning med 64 procent jämfört med 2018

Diagram 1 visar hur befolkningen i samtliga sex kommuner utvecklats från
1990 till 2018, samt prognosen för 2019-2050.

Diagram 1 Befolkningsutveckling från 1990 samt prognos fram till 2050

Enligt denna prognos kommer befolkningen fortsätta att öka under perioden
2019 – 2050. Nedan följer liknande diagram för de sex kommunerna.

Diagram 2 Befolkningsutveckling i Staffanstorps kommun från 1990 samt prognos
fram till 2050
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Diagram 3 Befolkningsutveckling i Burlöv från 1990 samt prognos fram till 2050

Diagram 4 Befolkningsutveckling i Kävlinge från 1990 samt prognos fram till 2050

Diagram 5 Befolkningsutveckling i Lomma från 1990 samt prognos fram till 2050
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Diagram 6 Befolkningsutveckling i Svedala från 1990 samt prognos fram till 2050

Diagram 7 Befolkningsutveckling i Lund från 1990 samt prognos fram till 2050

Enligt prognosen kommer alla kommunerna att få en större
befolkningsökning de kommande 30 åren än vad de har haft de senaste 30
åren, i såväl absoluta tal som procentuellt. Kävlinge och Svedala är de
kommuner som enligt prognosen ökar minst, både procentuellt och i absoluta
tal.
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Tabell 2 Befolkningen per kommun 31 december år 1990 och 2018. Prognos för år
2050 och förändringen i absoluta och relativa tal

Kommun 1990 2018 Prognos
2050

Förändring
2018-2050

Förändring
2018-2050

(%)

Förändring
1990-2018

(%)
Staffanstorp 17427 24 724 45 708 20 984 84.9 41.9

Burlöv 14561 18 360 34 754 16 394 89.3 26.1

Kävlinge 23178 31 491 44 816 13 325 42.3 35.9

Lomma 17220 24 763 44 620 19 8571 80.2 43.8

Svedala 17397 21 576 31 602 10 026 46.5 24.0

Lund 87681 122 948 186 825 63 877 52.0 40.2
Totalt sex
kommuner 177464 243 862 388 325 144 463 59.2 37.4

Åldersstrukturen i de sex kommunerna år 2018 och enligt prognosen för
2030 visas i Diagram 3. Antalet invånare beräknas bli fler i samtliga åldrar.
Antalet unga beräknas öka mer än antalet äldre.

Diagram 8 Åldersstrukturen totalt i de sex kommunerna 2018 och prognos för 2050
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3 METOD
För en kommun som är en del av en sammanhängande arbets- och
bostadsmarknadsregion, vilket är fallet för kommunerna i Skåne, är det
bostadsbeståndet som till stor del bestämmer befolkningsutvecklingen.
Antaganden om byggandet i kommunen är därför avgörande för
prognosresultaten.

Den totala befolkningen i kommunen under prognosperioden beror förutom
på bostadsbyggandets omfattning, även på befolkningsutvecklingen i det
befintliga bostadsbeståndet. I det befintliga bostadsbeståndet har vi en så
kallad förtätning eller utglesning som är ett mått på förändringen i hur tätt
människor bor. Om tätheten avtar benämns det som utglesning, om den
däremot ökar används istället termen förtätning. Om kommunen har en
utglesning eller förtätning är beroende av bostädernas typ och ålder, samt av
förhållandena på bostadsmarknaden i stort.

I princip är det fyra saker som påverkar hur befolkningen förändras till
struktur och antal: inflyttning, utflyttning, födsel och död.

3.1 FLYTTANDE
I prognosen bestäms antalet inflyttare utifrån bostadsbeståndet, både det
befintliga inklusive förtätningen och de planerade bostäderna. Antalet
utflyttare beräknas genom att applicera utflyttarrisker på befolkningen.
Utflyttarriskerna anger sannolikheten för personer i olika åldrar att flytta ut
från kommunen under ett år. Basområdena klassas i typområden, där varje
typområde har specifika utflyttarrisker för varje ålder och kön och specifika
åldersstrukturer på kön för inflyttare.

3.2 FÖDSEL OCH DÖD
Hur många människor som avlider beror på ålders- och
könssammansättningen hos befolkningen. Antalet avlidna erhålles i
prognosen genom att applicera ålders- och könsspecifika dödsrisker på
befolkningen.

Hur många barn som föds beror på hur många kvinnor det finns i
barnafödande åldrar och andelen kvinnor i varje ålder som föder barn. I
demografitermer talar vi om åldersspecifika fruktsamhetstal, vilka anger antal
födda barn per kvinna i en viss ålder.

3.3 DECIMALPERSONER
För bästa noggrannhet beräknas prognosen på decimalnivå. För att
minimera avrundningsfel är det viktigt att avrundning görs så sent i
beräkningarna som möjligt. Prognosen är beräknad på decimalnivå och
resultaten är på decimalnivå, vi talar om ”decimalpersoner”, men de
redovisas i tabellerna på heltal. Summeringar görs på decimaltal. Därför
förekommer en viss diskrepans mellan summorna i tabellerna och summan
av de ingående heltalen.

För att illustrera tar vi exemplet:

0,52 + 0,52 = 1,04
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Sker avrundningen innan blir summan:

1 + 1 = 2

Alltså ett avrundningsfel hos summan på nästan 100 procent.

Som prognosen redovisas får vi i stället:

1 + 1 = 1

Detta kan vid första anblicken verka fel, men är faktiskt det mest korrekta.
Sådana här avrundningsfel blir som störst för små tal (som här i exemplet).

3.4 PROGNOSANTAGANDEN
Som konstateras ovan finns det ett antal olika faktorer som påverkar hur
befolkningen i ett område förändras avseende storlek och struktur. Vilka
antaganden som görs kring dessa faktorer är avgörande för
prognosresultatet.

3.4.1 Byggande
Prognosen utgår från en kombination av uppgifter från kommunernas
bostadsförsörjningsprogram direkta uppgifter över byggplaner från respektive
kommun. Tabell 3Tabell 3 redovisar antagandet per år och typ av bostad.

I de nybyggda bostäderna antas i genomsnitt 1,6 personer flytta in i
lägenheter i flerbostadshus, 3,6 personer i småhus samt 1,2 personer i
specialbostäder (äldre- eller studentbostäder). Dessa antaganden utgår från
de generella hushållsstorlekar som normalt sett används för långsiktiga
befolkningsprognoser.
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Tabell 3 Antagande om färdigställda lägenheter per år 2019 – 2050

Staffanstorp Burlöv Kävlinge Lomma Svedala Lund

År
Fler-
familjshus

Små-
hus

Fler-
familjshus

Små-
hus

Fler-
familjshus

Små-
hus

Fler-
familjshus

Små-
hus

Fler-
familjshus

Små-
hus

Fler-
familjshus

Små-
hus

2019 191 82 117 78 150 50 42 20 198 66 744 186

2020 394 169 117 78 150 50 77 38 126 42 711 178

2021 297 127 117 78 150 50 66 32 106 35 687 172

2022 444 190 117 78 150 50 135 66 68 23 599 150

2023 461 198 117 78 150 50 146 72 53 18 599 150

2024 315 135 117 78 150 50 157 77 90 30 672 168

2025 337 144 117 78 150 50 57 28 90 30 672 168

2026 172 74 117 78 150 50 57 28 90 30 672 168

2027 151 65 117 78 150 50 57 28 90 30 672 168

2028 151 65 109 73 100 50 57 28 90 30 672 168

2029 130 56 109 73 100 50 57 28 90 30 672 168

2030 130 56 109 73 100 50 57 28 90 30 672 168

2031 130 56 109 73 100 50 263 130 90 30 672 168

2032 130 56 109 73 100 50 263 130 90 30 672 168

2033 130 56 109 73 100 50 263 130 90 30 672 168

2034 130 56 109 73 100 50 263 130 90 30 672 168

2035 130 56 109 73 100 50 263 130 90 30 672 168

2036 130 56 109 73 100 50 263 130 90 30 672 168

2037 130 56 109 73 100 50 263 130 90 30 672 168

2038 130 56 109 73 100 50 263 130 90 30 672 168

2039 130 56 109 73 100 50 263 130 90 30 672 168

2040 130 56 109 73 100 50 468 233 90 30 672 168

2041 130 56 109 73 100 50 468 233 90 30 672 168

2042 130 56 109 73 100 50 468 233 90 30 672 168

2043 130 56 109 73 100 50 468 233 90 30 672 168

2044 130 56 109 73 100 50 468 233 90 30 672 168

2045 130 56 109 73 100 50 357 178 90 30 672 168

2046 130 56 109 73 100 50 357 178 90 30 672 168

2047 130 56 109 73 100 50 246 122 90 30 672 168

2048 130 56 109 73 100 50 246 122 90 30 672 168

2049 130 56 109 73 100 50 246 122 90 30 672 168

2050 130 56 109 73 100 50 246 122 90 30 672 168
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3.4.2 Antaganden för byggande per kommun
à Staffanstorp: Baserat på antagandena i kommunens

befolkningsprognos ”Delområdesprognos byggbaserad korttidsrealistisk”
för år 2019-2029. Samma takt som år 2027-2029 har sedan antagits för
resterande år.

à Burlöv: Baserat på antagandena om 1 820 bostäder på tio år i
kommunens befolkningsprognos för år 2018-2028. Samma takt har
sedan antagits för resterande år.

à Kävlinge: Baserat på utvecklingen de senaste åren och kommunens
planer att fortsätta växa i samma takt de närmaste 10 åren. Samma takt
har sedan antagits för resterande år.

à Lomma: Baserat på antagandena i kommunens befolkningsprognos för
år 2019-2024 och förväntade utbyggnadsplaner 2022-2030. Därefter
antas utbyggnadstakten fortsätta i samma takt. Utöver det är planerna
för att en tätort på 5 000 personer byggs i anslutning till den nya
tågstationen i Flädie år 2030-2046 inkluderade. I alternativ två (som
presenteras i tabellerna i slutet av rapporten) är även utvecklingen av en
ny stadsdel i utkanten av Lomma tätort inkluderad. Dessa planer är dock
mycket osäkra och har därför inte inkluderats i huvudprognosen.

à Svedala: Baserat på exploateringsprogrammet för år 2019-2023 och
därefter översiktsplanens antagande om 120 bostäder per år fram till år
2045. Samma takt har sedan antagits för de resterande fem åren.

à Lund: Baserat på bostadsprogrammet fram till år 2023 och därefter
översiktsplanens mål om ca 1 200 bostäder per år fram till år 2040.
Samma takt har sedan antagits för de resterande åren. De senaste tio
åren har 66 % av byggplanerna genomförts och därför har planerna för
år 2019-2050 justerats ner.

3.4.3 Utglesning/förtätning
I det befintliga bostadsbeståndet antas en förtätning om knappt 0,2 procent
under 2019. Denna avtar gradvis fram till år 2023. Resten av
prognosperioden antas ingen förtätning eller utglesning ske i det befintliga
bostadsbeståndet. Detta antagande baseras på medelvärdet de femton
föregående åren.

3.4.4 Flyttningar
För flyttande till och från kommunerna har specifika inflyttarandelar och
utflyttarrisker per kommun antagits. Dessa bygger på historisk statistik för
respektive kommun.

3.4.5 Fruktsamhet
För att beräkna fruktsamheten används de åldersspecifika fruktsamhetstalen
för kvinnor i kommunerna. Dessa tal anger antalet födda barn per kvinna i
respektive ålder.
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3.4.6 Dödlighet
Dödligheten domineras av höga dödsrisker för de allra äldsta
åldersklasserna. Dödsriskerna antas minska framöver i samma takt som
SCB antar i sin senaste befolkningsprognos för riket.
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4 OSÄKERHETER I PROGNOSER
Följande avsnitt handlar om osäkerhet i befolkningsprognoser.

4.1 FELKÄLLOR FÖR PROGNOSER
En prognos beskriver befolkningsutvecklingen för något område, under
förutsättningen att de antaganden som gjorts för prognosen visar sig vara
riktiga. Dessa antaganden har beskrivits ovan och rör bostadsbyggandet och
utglesningen av befolkningen i de befintliga bostäderna, samt
åldersstrukturer och nivåer på fruktsamhet, dödlighet, inflyttning och
utflyttning.

4.1.1 Fel befolkningsstorlek
När det gäller den totala befolkningsstorleken för ett område som är beläget i
Skåne är antaganden om bostadsbyggande viktigast. Förseningar och
ändringar i bostadsbyggnadsplaner är vanliga och leder till prognosfel.

4.1.2 Fel befolkningsstruktur
För fördelningen av befolkningen över olika åldersgrupper är det de
demografiska antaganden som ligger bakom beräkningarna av antalet födda,
avlidna, in- och utflyttare. Dessa antaganden bygger på historisk statistik och
på vad som antas om framtiden.

Om situationen i samhället kraftigt förändras, t ex när det gäller arbetslöshet,
priser på bostadsmarknaden, familjepolitik, invandring eller ekonomiska
konjunkturer, får detta återverkningar på flyttningsmönster, fruktsamhet och
dödlighet.

Även om inga sådana systematiska förändringar sker och de demografiska
antaganden som prognosen bygger på är rimliga medför slumpen att
prognosfel uppstår.

Av de demografiska komponenterna är flyttningarna de som är svårast att
prognostisera. Detta innebär att prognoserna är osäkrare i åldrar med hög
flyttbenägenhet, d v s i 20-30-årsåldern. Antalet födda barn är också svårt att
förutspå. Detta gäller i högre grad för mindre områden än för större. Antalet
avlidna brukar vara den minst osäkra förändringsfaktorn i
prognossammanhang.
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5  TABELLER PROGNOS

5.1 BURLÖVS KOMMUN: 0-W ÅR UPPDELAT PÅ
ÅLDERSKLASSER

Ålder 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

0 229 253 263 318 357 388 420 454 489
1-5 1283 1341 1373 1625 1843 2017 2182 2351 2527
6-9 1037 1053 1080 1246 1414 1569 1704 1835 1967
10-12 739 764 814 914 1025 1144 1251 1349 1446

13-15 671 700 752 901 997 1105 1214 1313 1409
16-17 458 487 492 582 656 723 795 862 925
18-19 422 436 473 557 620 686 750 814 874
20-24 976 1041 1072 1253 1420 1553 1691 1828 1961

25-29 1082 1133 1181 1368 1512 1660 1796 1932 2066
30-34 1174 1232 1281 1525 1691 1847 2004 2153 2301
35-39 1349 1408 1431 1620 1830 2005 2175 2343 2507
40-44 1256 1287 1372 1538 1709 1896 2064 2227 2387
45-49 1203 1242 1256 1447 1601 1763 1936 2095 2250

50-54 1203 1194 1203 1309 1479 1626 1780 1940 2090
55-59 1069 1106 1148 1235 1342 1501 1643 1789 1939
60-64 953 985 1001 1136 1225 1330 1478 1611 1747
65-69 892 886 891 989 1112 1201 1302 1437 1560
70-74 853 861 871 860 950 1062 1147 1241 1362

75-79 703 702 727 776 775 854 950 1026 1107
80-84 430 481 504 614 655 662 727 805 867
85-89 251 263 279 365 435 464 473 517 571
90-94 99 110 118 165 206 238 254 263 285
95+ 28 30 37 60 77 92 105 113 119

Summa 18360 18996 19618 22402 24929 27385 29841 32298 34754
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5.2 KÄVLINGE KOMMUN: 0-W ÅR UPPDELAT PÅ
ÅLDERSKLASSER

Ålder 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

0 347 378 383 426 458 478 499 523 549
1-5 2124 2119 2129 2378 2585 2717 2835 2957 3096
6-9 1852 1903 1917 1999 2180 2334 2444 2546 2653
10-12 1492 1453 1466 1515 1616 1759 1865 1944 2024

13-15 1403 1461 1504 1554 1596 1732 1853 1945 2026
16-17 807 886 914 992 1067 1099 1192 1262 1314
18-19 727 727 778 959 978 1033 1096 1165 1219
20-24 1305 1308 1381 1664 1808 1867 1969 2087 2194

25-29 1422 1457 1398 1523 1665 1759 1826 1903 1991
30-34 1770 1798 1847 1932 2057 2176 2281 2366 2461
35-39 2040 2001 2028 2278 2393 2516 2644 2759 2864
40-44 2452 2400 2381 2297 2537 2652 2781 2912 3035
45-49 2612 2672 2661 2464 2420 2636 2754 2881 3012

50-54 2263 2276 2317 2609 2465 2441 2640 2754 2878
55-59 1649 1792 1926 2204 2462 2352 2344 2521 2629
60-64 1347 1351 1377 1800 2045 2270 2185 2185 2343
65-69 1512 1436 1400 1357 1726 1941 2141 2076 2085
70-74 1832 1812 1705 1370 1339 1661 1852 2033 1984

75-79 1213 1338 1462 1532 1257 1235 1512 1676 1832
80-84 733 769 801 1175 1221 1020 1007 1221 1346
85-89 372 388 411 545 785 805 685 680 818
90-94 179 181 185 216 278 388 390 341 343
95+ 38 44 49 68 78 95 126 129 120

Summa 31491 31950 32420 34857 37017 38967 40916 42866 44816
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5.3 LOMMA KOMMUN, ALTERNATIV 1: 0-W ÅR
UPPDELAT PÅ ÅLDERSKLASSER

Ålder 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

0 212 238 237 279 289 386 457 501 458
1-5 1686 1585 1532 1673 1790 2306 2778 3058 2904
6-9 1676 1684 1699 1583 1680 2078 2508 2872 2874
10-12 1258 1281 1350 1395 1306 1554 1884 2191 2313

13-15 1131 1207 1205 1395 1357 1511 1786 2100 2298
16-17 634 690 753 925 964 959 1119 1318 1462
18-19 602 590 612 795 875 927 1039 1197 1320
20-24 924 943 988 1232 1384 1715 1809 1970 2006

25-29 751 779 786 918 933 1380 1531 1575 1371
30-34 943 903 942 1138 1156 1635 1913 2018 1767
35-39 1503 1443 1410 1503 1601 2097 2534 2780 2579
40-44 2013 2038 1962 1822 1874 2319 2816 3226 3229
45-49 2018 2022 2084 2140 2002 2303 2744 3203 3411

50-54 1860 1870 1874 2090 2121 2201 2498 2891 3166
55-59 1373 1447 1535 1765 1931 2095 2192 2451 2689
60-64 1097 1136 1162 1457 1647 1876 2036 2128 2298
65-69 1099 1045 1060 1145 1385 1641 1855 1999 2022
70-74 1388 1340 1231 1065 1132 1422 1665 1861 1939

75-79 1209 1248 1338 1172 1024 1141 1407 1624 1760
80-84 747 824 846 1115 978 901 1001 1217 1363
85-89 423 437 459 591 768 695 651 719 850
90-94 177 180 200 256 318 426 392 375 394
95+ 39 41 48 78 96 124 159 157 148

Summa 24763 24974 25313 27530 28609 33691 38777 43431 44620
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5.4 LOMMA KOMMUN, ALTERNATIV 2: 0-W ÅR
UPPDELAT PÅ ÅLDERSKLASSER

Ålder 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

0 212 238 237 279 289 386 466 604 619
1-5 1686 1585 1532 1673 1790 2306 2864 3597 3843
6-9 1676 1684 1699 1583 1680 2078 2551 3240 3616
10-12 1258 1281 1350 1395 1306 1554 1906 2384 2778

13-15 1131 1207 1205 1395 1357 1511 1804 2244 2656
16-17 634 690 753 925 964 959 1132 1400 1651
18-19 602 590 612 795 875 927 1058 1282 1489
20-24 924 943 988 1232 1384 1715 1902 2265 2420

25-29 751 779 786 918 933 1380 1642 1994 1897
30-34 943 903 942 1138 1156 1635 2008 2514 2465
35-39 1503 1443 1410 1503 1601 2097 2614 3308 3465
40-44 2013 2038 1962 1822 1874 2319 2868 3641 4079
45-49 2018 2022 2084 2140 2002 2303 2783 3493 4057

50-54 1860 1870 1874 2090 2121 2201 2529 3109 3629
55-59 1373 1447 1535 1765 1931 2095 2211 2610 3024
60-64 1097 1136 1162 1457 1647 1876 2051 2229 2533
65-69 1099 1045 1060 1145 1385 1641 1873 2105 2216
70-74 1388 1340 1231 1065 1132 1422 1677 1956 2126

75-79 1209 1248 1338 1172 1024 1141 1417 1691 1911
80-84 747 824 846 1115 978 901 1006 1260 1458
85-89 423 437 459 591 768 695 656 743 903
90-94 177 180 200 256 318 426 397 400 432
95+ 39 41 48 78 96 124 161 168 166

Summa 24763 24974 25313 27530 28609 33691 39575 48236 53433
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5.5 LOMMA KOMMUN, DELOMRÅDEN, ALTERNATIV
1: 0-W ÅR UPPDELAT PÅ ÅLDERSKLASSER

Delområde 1: Lomma, södra delen av kommunen

Ålder 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

0 133 151 150 173 167 163 164 168 173
1-5 971 933 935 1042 1051 1025 1027 1044 1068
6-9 938 940 949 964 1010 1016 1005 1012 1030
10-12 682 692 742 811 793 818 819 816 826

13-15 591 667 662 796 810 829 841 836 840
16-17 313 342 396 512 544 533 553 556 555
18-19 305 300 310 451 497 497 518 524 523
20-24 583 538 554 690 769 812 811 831 838

25-29 511 518 513 552 511 536 553 559 570
30-34 631 587 611 708 653 645 664 678 689
35-39 884 875 871 942 938 908 913 933 951
40-44 1143 1138 1119 1121 1130 1130 1114 1123 1147
45-49 1136 1170 1207 1240 1205 1216 1221 1211 1224

50-54 1013 1025 1040 1222 1221 1194 1208 1215 1210
55-59 812 816 857 993 1121 1122 1103 1117 1125
60-64 647 695 697 822 926 1035 1037 1024 1036
65-69 608 595 624 688 779 867 961 964 954
70-74 714 697 635 631 674 753 832 914 918

75-79 628 630 693 615 602 640 710 779 851
80-84 444 475 475 584 515 507 537 593 647
85-89 278 288 288 333 403 355 351 371 409
90-94 117 120 134 160 178 213 188 188 197
95+ 25 27 29 51 59 65 76 71 70

Summa 14107 14219 14491 16099 16555 16879 17204 17529 17853
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Delområde 2: Bjärred-Borgeby och Flädie, norra delen av kommunen

Ålder 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

0 70 77 76 94 109 209 278 316 268
1-5 657 592 539 556 659 1195 1660 1916 1731
6-9 685 685 689 553 594 980 1417 1766 1744
10-12 533 547 564 531 455 672 996 1302 1409

13-15 490 492 494 548 495 619 878 1191 1380
16-17 299 315 324 385 381 386 522 714 857
18-19 262 269 280 314 347 394 480 628 750
20-24 303 358 384 488 561 843 932 1067 1091

25-29 196 220 235 326 380 799 930 963 744
30-34 267 275 284 381 450 933 1188 1275 1008
35-39 561 505 473 493 591 1112 1538 1758 1534
40-44 803 822 771 619 658 1097 1605 1999 1970
45-49 824 795 812 820 706 992 1421 1883 2070

50-54 759 764 759 800 818 914 1193 1572 1845
55-59 502 566 608 699 743 896 1001 1242 1465
60-64 387 378 400 570 653 777 924 1022 1175
65-69 442 402 389 395 543 709 832 964 988
70-74 636 598 553 388 398 608 769 885 950

75-79 550 584 609 515 377 444 639 783 849
80-84 289 335 351 501 428 356 416 575 664
85-89 129 133 156 243 343 315 273 314 406
90-94 56 57 62 88 131 201 190 173 179
95+ 14 14 18 25 34 56 79 81 72

Summa 9714 9786 9830 10333 10852 15505 20162 24388 25148
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5.6 LOMMA KOMMUN, DELOMRÅDEN, ALTERNATIV
2: 0-W ÅR UPPDELAT PÅ ÅLDERSKLASSER

Delområde 1: Lomma, södra delen av kommunen

Ålder 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

0 133 151 150 173 167 163 173 272 334
1-5 971 933 935 1042 1051 1025 1113 1583 2006
6-9 938 940 949 964 1010 1016 1047 1381 1772
10-12 682 692 742 811 793 818 842 1009 1290

13-15 591 667 662 796 810 829 858 980 1197
16-17 313 342 396 512 544 533 565 638 744
18-19 305 300 310 451 497 497 537 610 692
20-24 583 538 554 690 769 812 905 1126 1252

25-29 511 518 513 552 511 536 663 979 1097
30-34 631 587 611 708 653 645 760 1175 1387
35-39 884 875 871 942 938 908 993 1461 1837
40-44 1143 1138 1119 1121 1130 1130 1166 1538 1997
45-49 1136 1170 1207 1240 1205 1216 1260 1502 1870

50-54 1013 1025 1040 1222 1221 1194 1239 1433 1674
55-59 812 816 857 993 1121 1122 1122 1276 1460
60-64 647 695 697 822 926 1035 1052 1124 1271
65-69 608 595 624 688 779 867 978 1070 1149
70-74 714 697 635 631 674 753 844 1009 1105

75-79 628 630 693 615 602 640 719 847 1002
80-84 444 475 475 584 515 507 542 636 742
85-89 278 288 288 333 403 355 356 396 462
90-94 117 120 134 160 178 213 193 212 235
95+ 25 27 29 51 59 65 77 81 89

Summa 14107 14219 14491 16099 16555 16879 18002 22334 26666
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Delområde 2: Bjärred-Borgeby och Flädie, norra delen av kommunen. Här är
resultatet samma som i alternativ 1.

Ålder 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

0 70 77 76 94 109 209 278 316 268
1-5 657 592 539 556 659 1195 1660 1916 1731
6-9 685 685 689 553 594 980 1417 1766 1744
10-12 533 547 564 531 455 672 996 1302 1409

13-15 490 492 494 548 495 619 878 1191 1380
16-17 299 315 324 385 381 386 522 714 857
18-19 262 269 280 314 347 394 480 628 750
20-24 303 358 384 488 561 843 932 1067 1091

25-29 196 220 235 326 380 799 930 963 744
30-34 267 275 284 381 450 933 1188 1275 1008
35-39 561 505 473 493 591 1112 1538 1758 1534
40-44 803 822 771 619 658 1097 1605 1999 1970
45-49 824 795 812 820 706 992 1421 1883 2070

50-54 759 764 759 800 818 914 1193 1572 1845
55-59 502 566 608 699 743 896 1001 1242 1465
60-64 387 378 400 570 653 777 924 1022 1175
65-69 442 402 389 395 543 709 832 964 988
70-74 636 598 553 388 398 608 769 885 950

75-79 550 584 609 515 377 444 639 783 849
80-84 289 335 351 501 428 356 416 575 664
85-89 129 133 156 243 343 315 273 314 406
90-94 56 57 62 88 131 201 190 173 179
95+ 14 14 18 25 34 56 79 81 72

Summa 9714 9786 9830 10333 10852 15505 20162 24388 25148
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5.7 LUNDS KOMMUN: 0-W ÅR UPPDELAT PÅ
ÅLDERSKLASSER

Ålder 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

0 1239 1031 1054 1187 1291 1382 1473 1566 1655
1-5 6724 6754 6536 6286 6934 7460 7955 8428 8898
6-9 5910 5974 6055 6011 6066 6629 7091 7517 7928
10-12 4310 4444 4613 4896 4788 5111 5524 5868 6194

13-15 4021 4211 4331 4958 5157 5111 5568 5948 6292
16-17 2537 2720 2798 3294 3541 3564 3758 4038 4274
18-19 2646 2881 3196 3728 4145 4348 4437 4756 5033
20-24 13478 13229 13109 14377 15946 17169 17950 18813 19806

25-29 11401 11690 11883 12200 13309 14456 15401 16115 16857
30-34 8522 8722 8916 9608 10183 11011 11810 12473 13045
35-39 7941 8020 8119 8788 9503 10144 10878 11556 12152
40-44 7446 7590 7749 8396 9092 9821 10470 11153 11794
45-49 7213 7396 7535 7949 8616 9318 10029 10657 11307

50-54 7144 7145 7117 7658 8124 8794 9477 10151 10755
55-59 6017 6230 6432 6974 7511 7984 8620 9254 9880
60-64 5809 5749 5716 6140 6658 7167 7619 8201 8782
65-69 5837 5819 5788 5463 5873 6363 6837 7260 7793
70-74 5592 5557 5486 5562 5320 5719 6182 6623 7023

75-79 4121 4506 4886 5117 5213 5034 5408 5826 6228
80-84 2465 2599 2712 4047 4230 4321 4200 4512 4840
85-89 1582 1667 1746 2149 3055 3189 3272 3219 3450
90-94 732 813 906 1207 1427 1888 1964 2023 2024
95+ 261 277 299 411 511 593 735 784 815

Summa 122948 125023 126984 136405 146490 156575 166658 176742 186825
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5.8 STAFFANSTORPS KOMMUN: 0-W ÅR UPPDELAT
PÅ ÅLDERSKLASSER

Ålder 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

0 9 291 304 464 478 470 488 518 550
1-5 1790 1862 1980 2646 2883 2882 2953 3102 3281
6-9 1554 1577 1656 2202 2440 2602 2636 2728 2865
10-12 1122 1195 1262 1532 1783 1947 2042 2086 2173

13-15 1035 1049 1134 1452 1682 1866 2019 2074 2140
16-17 657 699 705 910 1032 1177 1278 1346 1379
18-19 599 582 650 807 903 1051 1145 1228 1258
20-24 1019 1100 1227 1592 1634 1776 1970 2115 2223

25-29 1082 1118 1250 1686 1517 1574 1681 1794 1891
30-34 1387 1472 1678 2341 2222 2192 2306 2437 2566
35-39 1750 1777 1910 2703 2864 2829 2888 3037 3193
40-44 1869 1900 1952 2470 2878 3030 3057 3148 3305
45-49 1838 1873 1941 2209 2505 2851 3007 3058 3159

50-54 1750 1763 1790 2031 2159 2411 2714 2862 2923
55-59 1382 1475 1575 1823 1952 2068 2292 2557 2693
60-64 947 1001 1085 1566 1731 1845 1954 2154 2388
65-69 1062 998 976 1117 1472 1616 1722 1821 1996
70-74 1308 1233 1182 1030 1112 1419 1552 1650 1743

75-79 1070 1141 1169 1117 967 1039 1307 1426 1513
80-84 681 736 812 989 930 815 879 1091 1186
85-89 350 365 378 602 706 664 593 642 783
90-94 153 167 189 242 335 387 366 336 365
95+ 27 34 38 79 94 123 143 141 134

Summa 24724 25409 26844 33608 36279 38636 40993 43351 45708
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5.9 STAFFANSTORPS KOMMUN, DELOMRÅDEN: 0-W
ÅR UPPDELAT PÅ ÅLDERSKLASSER

Delområde 1: Staffanstorp

Ålder 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

0 164 177 190 285 288 282 292 309 326
1-5 981 1071 1183 1633 1748 1734 1768 1850 1948
6-9 909 906 942 1317 1493 1573 1582 1630 1704
10-12 674 713 780 886 1078 1186 1229 1248 1294

13-15 662 673 691 869 1000 1134 1219 1243 1276
16-17 402 434 454 555 592 709 778 809 823
18-19 376 358 404 479 534 624 694 739 752
20-24 666 717 794 979 987 1052 1182 1273 1327

25-29 743 767 853 1017 915 946 1001 1068 1123
30-34 806 905 1086 1447 1333 1318 1380 1449 1520
35-39 978 1035 1131 1671 1745 1698 1731 1811 1893
40-44 1113 1117 1143 1470 1761 1839 1832 1882 1965
45-49 1134 1148 1189 1303 1492 1739 1820 1830 1884

50-54 1086 1096 1114 1237 1276 1438 1650 1727 1746
55-59 842 910 995 1126 1186 1225 1367 1550 1621
60-64 589 610 650 982 1065 1120 1159 1285 1444
65-69 722 679 656 669 918 992 1043 1080 1189
70-74 970 906 848 678 666 881 950 998 1034

75-79 837 877 889 789 630 623 809 871 913
80-84 548 589 641 741 650 528 526 674 724
85-89 297 301 311 462 521 458 380 384 482
90-94 126 140 157 185 249 279 247 212 218
95+ 24 28 31 60 69 89 101 95 85

Summa 15649 16158 17132 20838 22194 23468 24742 26016 27290
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5.10 STAFFANSTORPS KOMMUN, DELOMRÅDEN: 0-W
ÅR UPPDELAT PÅ ÅLDERSKLASSER

Delområde 2: Hjärup

Ålder 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

0 99 71 71 120 136 137 145 157 170
1-5 547 530 515 681 804 839 880 940 1012
6-9 446 474 516 596 660 742 779 822 879
10-12 255 294 303 448 493 541 595 624 662

13-15 231 232 263 401 457 513 577 615 648
16-17 159 159 150 234 317 332 358 395 415
18-19 135 145 153 199 267 292 320 357 378
20-24 202 218 259 417 442 523 567 618 670

25-29 195 209 237 467 437 458 507 543 582
30-34 359 358 363 614 646 646 690 746 797
35-39 521 489 501 691 798 831 863 922 990
40-44 466 501 523 668 773 860 907 950 1014
45-49 405 413 444 601 693 781 865 914 961

50-54 378 386 398 489 598 675 756 832 881
55-59 271 292 299 427 487 578 649 722 791
60-64 166 186 217 320 418 470 552 616 681
65-69 195 180 168 242 318 401 448 519 577
70-74 223 210 210 199 254 320 395 438 503

75-79 143 160 171 210 197 244 303 368 407
80-84 74 88 104 156 182 172 211 258 310
85-89 30 38 38 89 120 136 131 159 191
90-94 18 18 22 36 57 73 81 79 95
95+ 3 5 6 13 17 24 29 33 33

Summa 5521 5656 5929 8318 9570 10589 11608 12627 13647
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5.11 SVEDALA KOMMUN: 0-W ÅR UPPDELAT PÅ
ÅLDERSKLASSER

Ålder 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

0 246 268 278 296 312 330 348 367 386
1-5 1517 1576 1620 1750 1858 1962 2068 2173 2281
6-9 1411 1451 1451 1503 1641 1743 1836 1929 2022
10-12 963 1014 1062 1144 1206 1297 1371 1442 1512

13-15 924 943 971 1145 1175 1262 1341 1413 1484
16-17 550 591 612 680 741 792 851 899 943
18-19 497 498 526 597 689 701 764 809 849
20-24 851 908 947 1026 1147 1246 1301 1385 1455

25-29 994 1053 1027 983 1060 1146 1216 1269 1331
30-34 1283 1399 1477 1448 1485 1589 1686 1771 1845
35-39 1497 1458 1500 1765 1794 1868 1983 2090 2186
40-44 1726 1763 1723 1655 1900 1955 2040 2156 2264
45-49 1589 1657 1730 1693 1662 1881 1943 2027 2135

50-54 1497 1504 1493 1642 1632 1624 1815 1877 1958
55-59 1123 1202 1260 1400 1536 1542 1547 1711 1771
60-64 1049 1042 1046 1183 1311 1432 1446 1457 1600
65-69 1103 1089 1055 1009 1135 1251 1361 1379 1395
70-74 1138 1138 1116 1006 974 1089 1194 1292 1314

75-79 743 792 880 984 899 876 976 1064 1149
80-84 466 503 516 703 781 720 703 782 848
85-89 265 278 284 355 478 526 490 480 533
90-94 114 126 143 156 188 246 265 252 248
95+ 30 33 37 55 62 71 87 94 93

Summa 21576 22285 22755 24179 25663 27148 28632 30117 31602
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Bilaga 1 – Antal invånare per 2019-12-31 

 

Kommun Antal % 

Burlöv 19 112 3,7 

Malmö 344 166 67,1 

Lomma 24 834 4,8 

Lund 124 935 24,4  

Totalt 513 047 100,0  

 

 

 

 



 

 
 

 
  

VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar 
avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt 
sätt. Vi uppmuntrar dig att dricka kranvatten, tänka på vad du 

spolar ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar 
vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön nära dig. 
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Inledning 

Viktiga och långsiktiga beslut ska tas för att säkra hållbar samhällsutveckling och 

fungerande VA-infrastruktur i vår region. Vi står inför ett vägval för hur vi bäst samverkar 

för att leda och rena avloppsvattnet, ett val som påverkar vår region för mycket lång tid 

framöver.  

Detta är en sammanställning av flera utredningar som rapporterar hur berörda kommuner 

kan samverka, fördela kostnader och investeringar inom ramen för VASYDs helhetslösning 

"Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne". Sammanställningen ska utgöra underlag för 

det fortsatta arbetet med att välja väg när det gäller vad som ska byggas och hur kostnader 

ska fördelas. Detta utredningsarbete bygger på tidigare politiska inriktningsbeslut. 

Regional samverkan när det gäller avloppsvattenrening har pågått sedan mycket lång tid 

tillbaka inom VA SYDs verksamhetsområde. Många mindre reningsverk har lagts ner och 

avloppsvattnet har letts till större anläggningar. VA SYDs utredningar och omvärldsanalyser 

visar att det finns ekonomiska, kompetensmässiga och miljömässiga fördelar med att 

minska antalet reningsverk och istället ansluta avloppsvattnet till större anläggningar. 

Många av VA SYDs avloppsreningsverk är dessutom i stort behov av modernisering och 

utbyggnad för att klara samhällsutvecklingen och ökade krav på förbättrad vattenmiljö.  

Sammanställningen lyfter fram resultatet av genomförda utredningar och en ekonomisk 

jämförelse av anläggningsinvestering samt driftkostnader i tre olika omfattningar för den 

framtida avloppsvattenreningen.  
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1 Bakgrund 
Många av VA SYDs avloppsreningsverk är i stort behov av modernisering och utbyggnad för att klara 

av samhällenas utveckling och ökade krav på förbättrad vattenmiljö. Flera av dessa behöver söka och 

få nya tillstånd inom en tioårsperiod. Den nuvarande kraftiga befolkningsökningen kräver detta för 

att kunna bedriva verksamhet i enlighet med nu gällande miljölagstiftning. VA SYD måste, inom 

ramen för sitt uppdrag, möta detta samt leva upp till de egna verksamhetsmålen. Centralt i 

planeringen för detta arbete är överväganden om samhällsnyttor och kostnader.  

Omvärlden och vår samhällsutveckling sätter förutsättningarna och påverkar genom följande 
faktorer som planeringen måste ta hänsyn till: 

 Växande befolkning som medför nödvändig utbyggnad avloppsreningsverk, 

 avloppsreningsverk i behov av upprustning, 

 nya och skarpare reningskrav, 

 klimatanpassning, 

 omställning av VA-verksamheter i Sverige mot större enheter, 

 VA SYDs verksamhetsmål, 

 avloppsreningsverk som är integrerade med tätorternas planering. 

Detta betyder att VA SYDs medlemskommuner inom en snar framtid måste bygga ut sina 

avloppsreningsverk. VA SYD bedömer att utmaningen är likartad för flertalet kommuner i regionen.  

VA SYD har organiserat arbetet med ovanstående frågor i programmet Hållbar avloppsrening i ett 

växande Skåne. Arbetet bygger på följande kommunala beslut: 

1. Beslut om att överföra avloppsvatten från Dalby, Björnstorp, Genarp och Veberöd till Källby 

avloppsreningsverk. Beslut togs i Lunds kommun, Tekniska nämnden 2004.  

2. Beslut som bland annat angav att inriktningen är att Lunds avloppsvattenrening ska ske vid 

den lokalisering som finns vid Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö. Beslut togs i Lunds 

kommun, Kommunfullmäktige 2016-12-20. 

3. VA SYDs affärsplan (2019-2030) med nya mål beslutades i VA SYD, Förbundsfullmäktige 2019. 

4. Beslut som bland annat angav att godkänna VA SYDs förslag till inriktningsbeslut avseende 

att bygga en avloppstunnel i Malmö. Beslut togs i Malmö stad, Kommunfullmäktige 2019-11-

20. 

Figur 1, på nästa sida, visar tidsresan för initiering, planering (förstudiefasen), beslut och 

genomförande. När detta dokument skrivs, befinner sig programmet i slutskedet av planeringsdelen. 

Nästa del är beslutsdelen där fördjupade utredningar ska tas fram för val av utbyggnadssystem, 

kostnadsfördelning samt beslut om genomförande. 
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Figur 1. Överblicksbild över tidsresan för program Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne. 

2 Syfte och omfattning 
Detta dokument är en del av arbetet inom ramen för VA SYDs program Hållbar avloppsrening i ett 

växande Skåne. Syftet med dokumentet är att utgöra underlag för fortsatt arbete i processen mot val 

av system och kostnadsfördelning. Det är ett vägval som påverkar verksamheterna för mycket lång 

tid framöver. 

Dokumentet sammanfattar genomförda utredningar kopplade till omfattningen av tre alternativa 
system och tre olika principer för kostnadsfördelning samt de ekonomiska utfallen för dessa ur 
avloppsvattenrenings perspektiv. Den ekonomiska konsekvensen av anslutning av de tre 
grannkommuner Kävlinge, Staffanstorp och Svedala har inkluderats i det tredje systemet. 
 

De jämförda systemen är: 

1. Nödvändig utbyggnad vid befintliga anläggningar 

2. Utbyggnad genom utökad samverkan mellan medlemskommunerna 

3. Utbyggnad i utökad regional samverkan med kommuner som idag inte är medlemmar i VA 

SYD.  

Tillstånd för verksamheterna behöver sökas och erhållas för att kunna möta befolkningstillväxten och 

nya miljökrav. Nya tillstånd för avloppsvattenreningen ska kunna gälla en lång tid framöver för att 

kunna planera och driva verksamheten på ett effektivt sätt. Tidsperspektivet är i nuvarande arbete 

fram till 2050.  

3 Utbyggnadssystemens omfattning 
De avloppsreningsverk inom VA SYD som omfattas av de alternativa utbyggnadssystemen som 

utretts är reningsverken i Lomma (Borgeby), Lund (Källby och Södra Sandby) och Malmö (Sjölunda).  

VA SYD har dessutom tittat på den ekonomiska effekten av anslutning av de tre grannkommunerna 

Svedala, Staffanstorp och Kävlinge. Delar av avloppsvattnet från Staffanstorp och Svedala leds redan 

idag till Sjölunda avloppsreningsverk. Avstånden för att ansluta Svedala och Staffanstorps reningsverk 
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bedöms som rimliga. Det samma gäller för Kävlinge.  När det gäller anslutning av anläggningarna i 

Eslöv har gjorts en bedömning att det är mer lämpligt att bygga vidare på samverkan genom 

anslutning av mindre avloppsanläggningar till Eslövs centrala reningsverk Ellinge. 

Utbyggnaden av avloppsreningsverket Sjölunda i Malmö benämns fortsättningsvis Nya Sjölunda. 

3.1 System 1 - Nödvändig utbyggnad vid befintliga anläggningar 

I System 1 har Nya Sjölunda (EnviDan 2020), Källby (WSP 2020c), Södra Sandby och Borgeby (Econet 
2020a) samt utbyggnad av Malmö avloppstunnel studerats (VA SYD 2018), se figur 2. Vidare har 
kostnaderna för utbyggnad av reningsverken i grannkommunerna bedömts (Ramboll 2020). 
 
I begreppet nödvändig utbyggnad ligger att det finns behov av åtgärder/investeringar vid 
avloppsreningsverken som är nödvändiga inom en relativ snart framtid. Det krävs en snar utbyggnad 
av Sjölunda och Källby för att klara av lagstadgade krav, framför allt från miljöbalken. Utöver det 
behöver överföringen av avloppsvatten inom Malmö till Sjölunda förbättras. Härvid behöver Malmö 
avloppstunnel byggas, en lösning som visat sig ha större samhällsnyttor i förhållande till att förnya 
ledningssystemet (VA SYD 2018). Vidare kommer det att krävas förbättringsåtgärder vid 
avloppsreningsverken Borgeby och Södra Sandby (Econet 2020a) för att möta befolkningsökningen 
och nya miljökrav. 
 
Verksamhetsområdet för Nya Sjölunda är detsamma som i nuläget, det vill säga större delen av 
Malmö, Burlöv, Lomma tätort och delar av Svedala respektive Staffanstorps kommuner. 
Verksamhetsområdena för Källby, Södra Sandby och Borgeby reningsverk har samma 
verksamhetsområde som i nuläget och även avloppsledningsnätet antas ha samma utformning som 
nu. 

 

Figur 2. Omfattning av System 1 – Nödvändig utbyggnad vid befintliga anläggningar. 
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3.2 System 2 - Utbyggnad genom utökad samverkan mellan 

medlemskommunerna 

I System 2 har följande omfattning studerats: 

 Utbyggnad av avloppsreningsverket Nya Sjölunda med tillhörande pumpstation,  

 utbyggnad av Malmö avloppstunnel, 

 överföring av avloppsvatten mellan Lund och Malmö, antingen med en tunnel eller ledningar, 

 nedläggning av reningsverken Källby, Södra Sandby och Borgeby.  

System 2 innebär en ny regional infrastruktur inom medlemskommunerna med Nya Sjölunda som 

nav, se figur 3. Verksamhetsområdet för Nya Sjölunda i System 2 är detsamma som i nuläget (enligt 

System 1) men utökats med Lunds tätort, Borgeby och Södra Sandby.  

Besluten som ligger till grund för System 2 är: 

1. Beslut som bland annat angav att inriktningen är att Lunds avloppsvattenrening ska ske vid 

den lokalisering som finns vid Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö. Beslut togs i Lunds 

kommun, Kommunfullmäktige 2016-12-20. 

2. Beslut som bland annat angav att godkänna VA SYDs förslag till inriktningsbeslut avseende 

att bygga en avloppstunnel i Malmö. Beslut togs i Malmö stad, Kommunfullmäktige 2019-11-

20. 

Inriktningsbeslutet om Källby avloppsreningsverk innebär fortsatt utredning om nedläggning av 

Källby avloppsreningsverk och överföring av avloppsvattnet till Sjölunda. Beslutet grundar sig bland 

annat på behovet av att söka nytt miljötillstånd för Källby reningsverket (VA SYD 2016) och därmed 

anpassa verket för en befolkning och nya miljökrav. Nedläggning av Källby reningsverk medför att 

avloppsvatten från Lund överförs till Nya Sjölunda, antingen via markförlagda ledningar eller i en 

tunnel.  

Inriktningsbeslutet att bygga Malmö avloppstunnel grundar sig på ett behov av att modernisera 

transporten av avloppsvatten från Malmös centrala delar till reningsverket Sjölunda i Norra Hamnen 

(VA SYD 2018). 
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Figur 3. Omfattning av System 2 – Utbyggnad genom utökad samverkan mellan medlemskommunerna. 

3.3 System 3 - Utbyggnad i utökad regional samverkan 

För att undersöka ytterligare skalfördelar har System 3 studerats. Det bygger vidare på System 2 

genom anslutning av tätorterna i grannkommunerna Kävlinge, Staffanstorp och Svedala med deras 

nuvarande verksamhetsområden.  

System 3 omfattar således följande: 

 utbyggnad av avloppsreningsverket Nya Sjölunda med tillhörande pumpstation 

 överföring av avloppsvatten mellan Lund och Malmö, antingen med en tunnel eller ledningar 

 nedläggning av reningsverken Källby, Södra Sandby och Borgeby 

 utbyggnad av Malmö avloppstunnel  

 anslutningsledningar från tätorterna Kävlinge, Staffanstorp och Svedala samt nedläggning av 

deras reningsverk. 

System 3 innebär en ny utökad regional infrastruktur med Nya Sjölunda som nav i samverkan mellan 

ägarkommunerna och namngivna grannkommuner, se figur 4. System 3 kan även illustreras i profil 

enligt figur 5. 
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Figur 4. Omfattning av System 3 - Utbyggnad i utökad regional samverkan. 

 

 

 

Figur 5. Illustration av System 3 i profil. 

3.4 Aspekter vid nedläggning av mindre avloppsreningsverk 

Centralisering av avloppsvattenrening har pågått sedan mycket lång tid tillbaka i det område 

som VA SYD bedriver verksamhet. Många mindre reningsverk har lagts ner och 

avloppsvattnet pumpas till större anläggningar. VA SYDs utredningar och omvärldsbevakning 

om nuvarande system för avloppsvattenhantering visar att det finns fördelar att minska 

antalet reningsverk och ansluta dessa till större anläggningar. I fortsatt utveckling av 
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verksamheten kan detta vara ett ytterligare steg för att effektivisera avloppsvattenreningen. 

Oavsett resultatet av denna utredning är det sannolikt att utökad samverkan över 

kommungränserna kommer att vara en fråga framöver. 

3.4.1 Tidigare genomförda sammanslagningar av anläggningar för hantering av 

avloppsvatten inom VA SYDs verksamhetsområde 

Den senaste större sammanslagningen av avloppsreningsverk inom VA SYD genomfördes i 

Lunds kommun i början av 2010-talet. Beslut togs 2004 att lägga ner reningsverken i Dalby, 

Björnstorp, Genarp och Veberöd och bygga en överföringsledning som leder avloppsvattnet 

till Källby avloppsreningsverk i Lund. Tillstånd i enlighet med miljöbalken för detta erhölls 

2008 och arbetet var genomfört 2014. Som en fortsättning på denna effektivisering fattades 

ett inriktningsbeslut i december 2016 av kommunfullmäktige i Lund som bland annat angav 

att Lunds avloppsvattenrening ska ske vid den lokalisering som finns vid Sjölunda 

avloppsreningsverk i Malmö.  

Planering för utbyggnad av reningsverket i Södra Sandby har pågått sedan början av 2010-

talet. Det finns sedan 2016 (Växjö tingsrätt, 2016) ett tillstånd för reningsverket att ta emot 

avloppsvatten från Flyinge, Revinge By och Harlösa och därigenom kunna stänga de mindre 

reningsverken. 

Sjölunda avloppsreningsverk byggdes i början av 60-talet. Redan då fanns det intresse för 

andra kommuner att överföra hela eller delar av sitt avloppsvatten till Sjölunda. AktieBolaget 

Malmös Avlopp (ABMA) bildades innan reningsverket togs i drift och samägs av 

kommunerna Burlöv, Lomma och Staffanstorp. Bolaget byggde en ledning från dessa orter 

som anslöts till Sjölunda.  

Andra anslutningar till Sjölunda i ett regionalt perspektiv är från den före detta anläggningen 

för livsmedelstillverkning (Foodia) i Staffanstorp samt från Svedala med orternas reningsverk 

i Bara, Klågerup. Dessa anslöts till Oxie reningsverk i Malmö som då också byggdes om till en 

pumpstation för att leda avloppsvattnet vidare.  

3.4.2 Skalfördelar 

Det finns flertalet fördelar med större avloppsreningsverk i förhållande till mindre (VA-forsk 2005; VA 

SYD 2016; Ramböll 2019). De fördelar som kan kallas för skalfördelar kan indelas i: 

 Ekonomi 

Lägre specifika kapital- och driftkostnader 

Bättre och effektivare tillgång till kapital 

 Kompetens 

Bättre möjlighet till kompetensförsörjning i konkurrens med andra  

Bättre förmåga att ta del och dra nytta av teknikutveckling 

Bättre möjlighet att möta kundernas krav på service och tillgänglighet 

 Miljö 

Effektivare rening 

Större möjlighet att möta skärpta miljö- och kvalitetskrav 

Större möjligheter att anpassa verksamheten till klimateffekter 
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Ekonomi 

Det är tydligt att det finns generella ekonomiska skalfördelar inom avloppsvattenrening såväl på 

investeringssidan som på driftsidan genom att samverka. (VA-forsk 2005; Ramböll 2019). 

Vidare nämns det i VA-forskrapporten att genom samverkan får ”organisationen tillgång till kapital 
på ett effektivare sätt. Normalt har en större organisation bättre tillgång till kapitalmarknaderna; det 
kan ge mer eller billigare kapital till verksamheten”. Stora delar av VA-kollektivet i Sverige kommer 
behöva finansiera en större utbyggnad/investering. Då kan detta vara en sak att bedöma ur det 
organisatoriska perspektivet. För VA SYD förutsätter detta troligen en ändring i förbundsordningen. 
 

Kompetens och service 

Den svenska VA-branschen står inför stora utmaningar som gäller anpassning till miljön, klimat, ny 

teknik och nya lagkrav. Svenskt Vattens hållbarhetsindex visar att små och till och med även 

medelstora kommuner har svårt att leva upp till dagens krav på den kommunala VA-verksamheten. 

Än svårare är det att planera för framtida strategiska utmaningar och behov. Svenskt Vattens 

rekommendation är därför att kommuner bör samverka med varandra för att på det viset stå bättre 

rustade för framtiden (Svenskt Vatten Utveckling 2018).  

Många avloppsreningsverk kommer att behöva söka nya tillstånd under kommande år. Framtagandet 

av en tillståndsansökan är ett stort arbete som kräver erfarenhet och kompetens i frågan. Ofta 

anlitas konsulter för att hjälpa till. I större organisationer finns vanligen en stor del av denna 

kompetens inom den egna personalen som medger att kostnaderna för arbetet blir lägre. Dessutom 

om en VA-verksamhet genomför en sammanslagning av flera verksamheter till en större enhet 

besparas mycket av det sammanlaga arbetet då man behöver söka tillstånd för färre reningsverk.  

När det gäller risker för driftproblem eller haveri som leder till oönskade utsläpp till den mottagande 

vattenförekomsten så är riskerna mindre vid stordrift eftersom man rimligtvis har mer omfattande 

redundans i tekniska system som anläggningsutformning, elsystem och mer omfattande 

kontrollsystem. 

Vid större anläggningar finns också normalt bättre ekonomiska möjligheter att ha en större 

personalstyrka som övervakar verksamheten och som totalt sett täcker såväl en bredare som djupare 

kunskap inom flera teknikområden. Detta ger en bättre möjlighet för en säkrare drift och snabbare 

insatser vid felavhjälpning vilket också ger en minskad miljöpåverkan. 

Det anläggs många tunnlar runt om i världen. Ett av skälen till detta är att det inte går att gräva ner 

stora ledningar i mark på grund av alla hinder som finns. Inne i städer ligger mängder av ledningar 

från olika ledningsdragande verk ofta längs med och under gator. Även om det finns plats för 

ledningar är störningarna genom trafikomläggningar mm betydande. Utanför tätbebyggelse finns 

andra hinder som skapar svårigheter och stora störningar för samhället. Det kan exempelvis röra sig 

om intrång på fastigheter, hinder i form av naturvärden, arkeologi, dikningsföretag mm. Genom att 

driva en tunnel på betydande djup kommer man ifrån många av de stora störningar som uppkommer 

i byggskedet. När det gäller påverkan på samhället och VA SYDs kunder kan då generellt sägas att 

störningar för omgivningen under byggskedet är avsevärt större vid byggandet av ledningar än att 

driva en tunnel. 
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Under livslängden för en tunnel som är över 100 år ska åtgärder vanligtvis inte behöva påverka 

samhällets övriga infrastruktur nämnvärt. Inspektion kan ske genom själva tunneln. Åtgärder på 

ledningar i mark kräver åtkomst av ledningarna genom uppgrävning av mark vilket leder till större 

störningar. 

Miljö 

Avloppsreningsverk har idag en påverkan på sina vattenförekomster. Ett regionalt reningsverk med 

utsläpp till Öresund har i de flesta hänseenden mindre negativ miljöpåverkan på sina 

vattenförekomster än ombyggnad och nybyggnad av fler mindre reningsverk i regionen (WSP 2019a; 

WSP 2019b). Enligt Sveriges riktlinje efter vattendirektivet från EU ska alla vattendrag ha god 

ekologisk status år 2027 (Svenskt Vatten 2016). Detta påverkar förutsättningarna för att släppa ut 

avloppsvatten och stärker argumenten för en regional lösning.  

Med utökad samverkan genom ett regionalt reningsverk vid Nya Sjölunda bedöms framför allt 

mängden näringsämnen som når Öresund minska, trots en befolkningsökning i regionen. Med 

avancerad rening vid Nya Sjölunda uppnås också en positiv påverkan på kvalitetsfaktorerna särskilda 

förorenande ämnen och prioriterade ämnen. Nedläggningen av mindre reningsverk med utsläpp till 

mindre vattenförekomster kommer att bidra till förbättrad ekologisk och kemisk status för dessa.  

Påverkan av klimatförändringar på avloppsreningsverkens verksamhet är flera. Det som kan vara värt 

att nämna är att de antal verk som ligger så att de måste skyddas mot havsnivåhöjningar kan behöva 

minskas i antal vilket kan vara en aspekt vid övervägande av antal reningsverk. En annan aspekt är att 

klimatförändringarna förespås minska tillrinningen till vattendragen sommartid. Detta kan medföra 

att förhållanden i vattendragen förändras.  

3.4.3 Riskbedömning 

Vid diskussion om sammanslagning av anläggningar till större enheter uppkommer ofta en fråga om 

ökad sårbarhet. Sårbarheten kan delas upp i sannolikhet och konsekvens. Det är troligt att anta att 

en allvarlig störning på en anläggning medför större konsekvenser än för en mindre. Sannolikheten 

för allvarliga störningar i större anläggningar är avsevärt mycket mindre än för en mindre i enlighet 

med resonemanget i avsnitt 3.4.2. Sannolikheten för störningar ökar rimligen också när det finns ett 

större antal anläggningar inom en VA-organisation då det finns begränsade resurser för tillsyn av 

mindre anläggningar som är utspritt över ett stort geografiskt område.  

4 Avgränsningar och förutsättningar 
I detta avsnitt redovisas avgränsningarna och förutsättningarna för den första kostnadsberäkningen 

och kostnadsfördelningen av systemen. 

Detaljeringsgraden i utredningarna varierar men gemensamt är att samtliga system innebär 

omfattande åtgärder och därmed kostnader. 

4.1 Uppdragets avgränsning 

VA SYDs uppdrag enligt förbundsordningen omfattar endast VA-tekniska överväganden och direkta 

konsekvenser av dessa. Övriga samhällsnyttor redovisas därmed inte i detta dokument och 

tillhörande utredningar, men är viktiga och bör belysas i det fortsatta arbetet. 
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4.2 Geografisk avgränsning 

Inom ramen för VA SYDs medlemskommuner har en geografisk avgränsning valts för denna 

utredning.  

4.2.1 Avgränsningen mot Eslövs kommun 

Ellinge avloppsreningsverk som är tätorten Eslövs reningsverk är mycket stort i förhållande till Eslövs 

storlek. I tillståndet och utformningen av reningsverket, motsvarande drygt 300 000 personer, är 

hänsyn taget till anslutningen av industriell verksamhet. I detta utgör livsmedelsindustrin Orkla en 

mycket stor andel. Tätorten med sin anslutning av avloppsvatten från hushåll utgör mindre än 20 % 

av den tillståndsgivna anslutningen.  

Denna utredning har gjort en avgränsning mot att inte inkludera hela nuvarande verksamhet vid 

Ellinge i kommande tillståndsansökan och dimensionering av Nya Sjölunda. Om Nya Sjölunda skulle 

dimensioneras även för Ellinges nuvarande anslutning skulle det innebära en mycket stor risk för 

överdimensionering i den eventualiteten att andra verksamheter än den kommunala i Eslöv skulle 

upphöra. Konsekvensen av detta skulle innebära avsevärt större ekonomiska konsekvenser vid Nya 

Sjölunda än om detta inträffade vid Ellinge. 

Det är dock fullt möjligt att ta med kommunens andel i dimensioneringen av Nya Sjölunda som en 

riskminimering.  

Bortsett från Ellinge är reningsverken inom kommunen små och avstånden mellan varandra relativt 

stora i förhållande till storleken. I vidare sammanslagning av reningsverk inom Eslövs kommun 

behöver därmed vidare kostnaden för att bygga överföringsledningar till större avläggningar, 

exempelvis Ellinge, utredas.  

4.2.2 Avgränsning mot Klagshamnsverket i Malmö 

Avgränsningen söder om Nya Sjölundas verksamhetsområde utgörs främst av verksamhetsområdet 

för Klagshamns avloppsreningsverk. När programmet Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne 

bildades 2017 gjordes lokaliseringsutredningar för Sjölunda och Klagshamns avloppsreningsverk. 

Slutsatsen av dessa var att en anslutning till Sjölundaverket skulle innebära omfattande förändringar i 

det befintliga ledningsnätet i Malmö. Ledningsnätet är anpassat efter topografin och för att vända 

flödet mot topografin skulle man behöva gräva mycket djupt.  

En möjlig förläggning av en ledning mellan Klagshamnsverket och Nya Sjölunda har utretts 

översiktligt (WSP 2020b).  

Ytterligare försvårande faktorer är att ledningsnätet från Limhamns verksamhetsområde till stor del 

går genom tätbebyggd stadsmiljö. Dessutom avleds vattnet från Limhamn vidare i en 

spillvattenhuvudledning längs en kuststräcka, klassad som naturreservat, söderut till reningsverket.  

Det kan även vara strategiskt inför framtida behov att behålla två lägen i Malmö som båda är 

skyddade från exploatering och de risker det innebär att bedriva reningsverksverksamhet alltför nära 

tätbebyggda områden. 

Klagshamnsverket har en bra placering ur både buller- och recipientsynpunkt samt till viss del vad 

gäller lukt-, och trafiksynpunkt. Det finns inte skäl att misstänka att reningsverket skulle ha negativ 

inverkan på den kustnära badvattenkvalitén då utsläppet sker 3 km ut till havs. 
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4.2.3 Övriga avgränsningar 

Reningsverket i Torna Hällestad är mycket litet och ligger relativt långt från en anslutning till 

systemen 2 och 3. Kostnaderna för överföring av avloppsvattnet dit bedöms som mycket höga per 

person räknat. Av detta skäl tas inte Torna Hällestad med i systemjämförelsen. Om det ändå blir 

aktuellt med överföringen så är tillkommande avloppsvattenmängd försumbar i förhållande till Nya 

Sjölundas tänkta kapacitet.  

Det finns sedan 2016 ett tillstånd för Södra Sandby att ta emot avloppsvatten från Flyinge, Revingeby 

och Harlösa och därigenom kunna lägga ner de mindre reningsverken (Växjö tingsrätt, 2016). I detta 

dokument förutsätts att det genomförs så att bara Södra Sandby blir kvar. 

4.3 Befolkningsprognoser 

Kostnaden för utbyggnaden är beräknad med utgångspunkt från befolkningsprognoser för år 2050 

(WSP 2020d). Val av utbyggnadssystem måste ses på mycket lång sikt för att resultatet ska kunna 

anses relevant (Econet 2020a). Anläggningarna som byggs ska kunna bedriva verksamhet utifrån ett 

miljötillstånd i detta tidsperspektiv. 

När det gäller fördelningen av kostnader för utbyggnaden har denna beräknats med utgångspunkt 

från befolkningsprognoser för år 2030 (AFRY 2020). Det är därmed möjligt att anpassa 

kostnadsfördelningen med hänsyn till den verkliga befolkningsutvecklingen. 

 

 

Tabell 1 Befolkningsprognos per kommun år 2030 

Kommuner Personer 

Burlöv 24 929 

Kävlinge 37 017 

Lomma 28 609 

Lund 146 490 

Malmö, exkl Klagshamn ARV 348 501 

Staffanstorp 36 279 

Svedala 25 663 

Summa 647 488 

 

4.4 Tekniska förutsättningar 

Avloppsreningsverken dimensioneras utifrån verksamhetsområde, befolkningsprognoser år 2050, 

föroreningsbelastning och maximalt inflöde. 

Tunnlar och ledningar dimensioneras utifrån belastning vid kraftiga regn, befolkningsprognoser år 

2050 samt rådande kunskap om klimatförändringar. 

4.5 Ekonomiska förutsättningar 

Utrednings- och kalkylarbetet är fortfarande i en tidig förstudiefas och görs på övergripande nivåer. 

De olika utredningarna är också inbördes olika långt komna. Som längst har Malmö avloppstunnel 

utretts och denna är gjord som en fördjupad förstudie (VA SYD 2018). Detta innebär att kostnaderna 

är beräknade på grov nivå och innehåller osäkerheter.  
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Syftet med kalkylerna och kostnadsfördelningen är att ge en relativ jämförelse mellan de studerade 

alternativen och hur olika kostnadsfördelningsprinciper påverkar utfallet. Slutliga siffror i absoluta tal 

är därmed mindre viktiga än jämförelserna. Jämförelserna har till sist lagts ut på kr/person och år 

baserat på befolkningsprognosen 2030. Beräkning av utfallet på taxan för respektive kommun 

kommer att göras i kommande beräkningar. 

I redovisningen av kostnadsfördelningen används detaljerade siffervärden. Detta innebär inte att de 

har en detaljprecision, de är ett resultat av att inte riskera att göra avrundningar i materialet som får 

för stora konsekvenser i senare beräkningsskeden. Det innebär också mindre risk för felskrivningar i 

materialet. 

VA SYD har använt nuvarande förutsättningar som grundläggande kalkylförutsättningar. Ändras en 

förutsättning så ändras kostnaden. När omfattningen av anläggningen och andra rörliga parametrar, 

t ex tunnel eller ledningar Lund-Malmö, har projekterats i nödvändig omfattning, kommer 

osäkerhetsanalyser göras. De siffror som används i de jämförande beräkningarna baseras på 

redovisade avgränsningar och förutsättningar. Kalkylerna är gjorda utifrån erfarenhetstal från 

likvärdiga projekt. 

I kalkyleringsarbetet har en kvalitetssäkring av konsulternas precision gjorts genom att be dem ta 

fram min- och max-kostnad. Det ger en intern fingervisning om hur sannolik den troliga kostnaden är 

baserad på de nuvarande förutsättningarna. 

4.5.1 Ränta och avskrivningstid 

Vald schablonränta, schablonavskrivningstid samt år för indexreglering och använd kreditivränta 

beslutades av VA SYDs styrgrupp 2020-02-28. Schablonränta är 2,00 % och 

schablonavskrivningstiderna för avloppsreningsverken 30 år, ledningar 50 år samt tunnlar 100 år. 

Basår 2020-01-01 har använts för underlagen till investeringarna. Kreditivränta och indexreglering 

har ej beaktas i nuvarande kostnadsberäkningar, men när det är aktuellt kommer basår 2020-01-01 

att tillämpas. 

Annuitetsmetoden, en metod för investeringskalkyl, har använts för att få en så jämförbar årskostnad 

som möjligt då de olika anläggningsdelarna i de redovisade systemen har olika avskrivningstider. 

Metoden är fördelaktig om investeringsalternativ med olika lång ekonomisk livslängd ska jämföras, 

eftersom den räknar ut kostnaden per år för en viss avskrivningstid vid given ränta.  

4.5.2 Finansiering 

Eventuella finansieringsbidrag är inte medräknade.  

Enligt förbundsordningen ska VA SYD utnyttja medlemskommunerna för finansiering av 

verksamheten i första hand. Endast i särskilda fall får VA SYD uppta lån externt och då till maximalt 5 

miljoner kronor utan godkännande från medlemskommunerna. Att låna externt har därför inte 

utretts närmare. Enligt dagens lånevillkor upptar VA SYD lån av medlemskommunerna till 

Kommuninvests 5-åriga ränta plus en administrativ avgift på 0,05 %. 

Däremot finns det alltid möjlighet för VA SYD att ansöka om olika typer av bidrag för att täcka upp för 

ett finansieringsbehov. VA SYD har ännu inte sett över möjligheterna för regionaliseringsbidrag och 

EU-bidrag för föreslagna lösningar. De regionala lösningarna uppskattas ha större möjlighet att 

erhålla bidrag av väsentlig storlek. Olika möjligheter att söka finansieringsstöd från exempelvis staten 

eller EU kommer att utredas i fortsatt planeringsarbete. Både bidrag för utredningar och 
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investeringar beaktas. Det finns ett stort antal EU-program och fonder som kan bli intressanta ur VA 

SYDs perspektiv. Olika mål och aspekter i detta kan exempelvis vara miljöpåverkan och skydd av 

havsmiljön, anpassningar av klimatförändringar, energi, stadsmiljö regional samverkan med mera. 

4.5.3 Överföring Lund-Malmö 

I den första kostnadsberäkningen har tunnelalternativet valts för överföringen mellan Källby i Lund 
och Nya Sjölunda i Malmö trots att investeringen är högre än för ledningsalternativet. Investeringen 
för tunneln beräknas till 1 673 Mkr (Niras & Tyréns 2020) och ledningsalternativet till 1 045 Mkr (WSP 
2020a). Då avskrivningstiden för tunneln är 100 år och för ledningarna 50 år blir dock skillnaden för 
den årliga kostnaden marginell. Valet att av att använda tunnelalternativet kan även stödjas på att 
storskaliga underjordiska infrastrukturer förespås att bli en allt mer vanligt förekommande lösning 
för transport av vatten- och avlopp (Svenskt vatten utveckling 2019). 

Tabell 2 visar utfallet (AFRY 2020). 

Tabell 2. Investering och årlig kostnad för tunnel respektive ledningar (AFRY,2020). 

Mkr 
Tunnel 

Lund-Malmö 
Ledningar 

Lund-Malmö 
Differens 

Investering 1 673 1 045 628 

Årlig kostnad 38,8 33,3 5,5 

4.5.4 Investeringar och kostnader över tid 

Hur investeringar och kapitalkostnader fördelas över åren fram till 2035 finns idag inte tillräckliga 

underlag och planer för att presentera. Hur detta skulle kunna komma att se ut visas nedan som ett 

exempel. Detta tas fram per kommun då det finns en totalplan för investeringarna över tid. (AFRY 

2020) 

 

 

Figur 6. Exempel för diagram avseende investering och kapitalkostnad över tid (AFRY, 2020). 
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5 Första beräkning av ekonomiska konsekvenser 
Underlagen för investeringsbeloppen till delposterna i tabell 3 är hämtade från AFRYs rapport (AFRY 

2020). Delposterna utgör de fysiska anläggningsdelarna samt restvärde för Sjölunda och 

tillkommande byggherrekostnad. Hänsyn som är tagna till befintliga system finns också att läsa i ovan 

nämnda rapport.  

5.1 Första bedömning av investeringskostnader 

Följande anläggningsdelar och delposter som ingår i beräkningarna är hämtade från AFRYs rapport 

(AFRY, 2020). 

Tabell 3. Totala investeringar (Mkr) för de olika systemen (AFRY, 2020). Förkortning ARV ska läsas som Avloppsreningsverk, 
ÖLM som överföring Lund-Malmö och MAT som Malmö avloppstunnel. 

 

 

System 1 

Om System 1 byggs ut innebär det en total investeringsnivå för medlemskommunerna på 9 584 Mkr 

och för grannkommunernas nya avloppsreningsverk en investeringsnivå på 928 Mkr.  

System 2 

För System 2 innebär lösningen att investeringen för Nya Sjölunda blir 700 Mkr högre än i System 1 

(EnviDan 2020), då ett större verk behövs för att kunna ta emot större volymer, eftersom Lunds 

kommun tillkommer liksom delar av Lomma kommun. Investeringarna minskar avseende de nya 

avloppsreningsverk som inte byggs i Källby, Södra Sandby och Borgeby utan vars volymer istället 

hanteras på Nya Sjölunda vilket innebär att nya överföringar byggs för avloppsvattnet istället. Denna 

förändring innebär en minskad investeringsnivå med 288 Mkr. Totalt innebär System 2 dock en högre 

investeringsnivå för medlemskommunerna med 412 Mkr. För grannkommunerna är investeringsnivå 

och kostnad densamma för System 1 som för System 2 då deras lösning inte påverkas. 

System 3 

För System 3 beräknas investeringsnivån för Nya Sjölunda bli ytterligare 400 Mkr dyrare i förhållande 

till System 2 (EnviDan 2020). Samtidigt görs inga nödvändiga utbyggnader på de lokala 

avloppsreningsverken utan överföringsledningar byggs istället till det nya regiongemensamma 

systemet varför de övriga investeringarna sjunker med 680 Mkr. Det innebär att den totala 

investeringsnivån för System 3 slutar på 10 644 Mkr.  

Sammanfattning 

System 1 System 2 System 3

Nya Sjölunda ARV 4 150 Nya Sjölunda ARV 4 850 Nya Sjölunda ARV 5 250

Nya Sjölunda pumpstation 236 Nya Sjölunda pumpstation 236 Nya Sjölunda pumpstation 236

Restvärde Nya Sjölunda 500 Restvärde Nya Sjölunda 500 Restvärde Nya Sjölunda 500

Tillkommande byggherrekostnad 500 Tillkommande byggherrekostnad 500 Tillkommande byggherrekostnad 500

MAT 2 040 MAT 2 040 MAT 2 040

Källby ARV 1 812 ÖLM 1 673 ÖLM 1 673

Borgeby ARV 242 Borgeby-ÖLM 101 Borgeby-ÖLM 101

S Sandby ARV 104 S Sandby-Linero 96 S Sandby-Linero 96

Totalsumma 9 584 Summa 9 996

Kävlinge ARV 436 Kävlinge ARV 436 Kävlinge-Borgeby 91

S-torp ARV 276 S-torp ARV 276 S-torp-MAT 61

Svedala ARV 216 Svedala ARV 216 Svedala-MAT 96

Totalsumma 10 512 Totalsumma 10 924 Totalsumma 10 644
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För medlemskommunerna och grannkommunerna innebär System 1 och System 3 en jämförbar 

investeringsnivå, skillnaden är 1 % (130 Mkr). System 2 har en investeringsnivå som är 4 % (412 Mkr) 

högre än System 1 och nästan 3 % (280 Mkr) högre än System 3. Det gör System 2 till det dyraste 

systemalternativet.  

5.2 Första bedömning av driftskostnader 

Driftskostnaderna för respektive avloppsreningsverk är grundade i underlag från VASS, Svenskt 
Vattens Statistik System. Underlagen grundar sig på ett genomsnitt för driftskostnaderna för olika 
stora avloppsreningsverk vilket ger kostnader per person och år i tabell 4 (Econet 2020b). 
Driftskostnader för Nya Sjölunda pumpstation är framtagna och redovisas i tabell 5. 

Tabell 4. Driftskostnader i kr per person och år för respektive avloppsreningsverk (Econet 2020b) 

Avloppsreningsverk Kr per person och år 

Källby och Nya Sjölunda 220 

Södra Sandby 429 

Borgeby och Svedala 385 

Kävlinge 330 

Staffanstorp 374 
 

Tabell 5. Driftskostnader för Nya Sjölunda pumpstation per år för respektive system (AFRY 2020) 

Utbyggnadssystem Mkr per år 

System 1 – Nödvändig utbyggnad 7,8 

System 2 – Utbyggnad genom utökad samverkan mellan 
medlemskommunerna 

9,3 

System 3 – Utbyggnad i utökad regional samverkan 9,3 

6 Kostnadsfördelningsprinciper 
För att en överenskommelse ska kunna komma till stånd om hur stor andel av investeringskostnaden 

som varje kommun ska finansiera samt vilka årliga kostnader över tid det innebär för varje enskild 

kommun, behöver detta tydliggöras. I detta avsnitt presenteras tre fördelningsnycklar 1N, 2N och 4N. 

Fördelningsnycklarna är utarbetade med utgångspunkt från System 3. För System 2 presenteras 

uträkningarna utifrån samma kostnadsfördelningsprinciper. 

För System 1 så delar de medlemskommuner som nyttjar Nya Sjölunda (Malmö, Burlöv och Lomma) 

på investeringen för Nya Sjölunda utifrån sina befolkningsprognoser. För Lomma är det 

befolkningsprognosen avseende det verksamhetsområde som idag leder avloppsvatten till Sjölunda 

som ingår i beräkningen. I övrigt bekostar varje kommun sin utbyggnad. 

Fördelningsprinciperna för kapitalkostnader samt driftskostnader redovisas också i detta avsnitt.  

Allt innehåll i detta avsnitt 6 är hämtat ur rapporten ”Rapport HAR Kostnadsfördelning april 2020” 

(AFRY 2020). 

6.1 En fördelningsnyckel - 1N 

Alla medlemmar som nyttjar Nya Sjölunda finansierar sin andel med följande nyckel:  
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1. Nya Sjölunda betraktas som en gemensam regional investering och i denna investering ingår 

Nya Sjölunda med tillhörande pumpstation, Malmö avloppstunnel, överföring Lund-Malmö 

och anslutningsledningarna från respektive kommun. 

6.2 Två fördelningsnycklar – 2N 

Alla medlemmar som nyttjar Nya Sjölunda finansierar sin andel med följande två nycklar:  

1. Nya Sjölunda med tillhörande pumpstation, Malmö avloppstunnel och överföring Lund-

Malmö betraktas som en gemensam regional investering  

2. Anslutningar från respektive kommun finansieras av respektive nyttjande 

kommun/kommuner. 

6.3 Fyra fördelningsnycklar – 4N 

Alla medlemmar som nyttjar Nya Sjölunda finansierar sin andel med följande fyra nycklar: 

1. Nya Sjölunda med tillhörande pumpstation betraktas som en gemensam regional investering  

2. Anslutningar från respektive kommun finansieras av respektive nyttjande 

kommun/kommuner 

3. Malmö avloppstunnel finansieras av respektive nyttjande kommun  

4. Överföring Lund-Malmö finansieras av respektive nyttjande kommun.  

6.4 Fördelning av kapitalkostnader 

Kapitalkostnader avseende den gemensamma investeringen Nya Sjölunda fördelas utifrån respektive 

kommuns befolkningsprognos 2030. Fördelningen föreslås bli justerad vart tionde år utifrån nya 

befolkningsprognoser. 

Grunden till denna fördelning är att kostnad för kapitalinvesteringar inte bör grundas på historiska 

mätpunkter utan de framtida behov kommunerna investerar för. Det ger också en tydlighet, enkelhet 

och förutsägbarhet att ha en konstant nyckel för denna kostnad över tid för att undvika svängningar i 

taxeunderlaget. Det förenklar också administrationen av utfördelningen vilket skapar 

effektivitetsvinster i organisationen. 

6.5 Fördelning av driftskostnader 

De faktiska driftskostnaderna i Nya Sjölundas framtida verksamhet kommer att fördelas utifrån 

respektive nyttjande kommuns uppmätta antal m3 avloppsvatten som leds till Nya Sjölunda. 

Mätstationer kommer sätts upp vid kommungränserna. 

Grunden till denna fördelning är att kostnad för driften bör grundas på faktiskt utnyttjande. 

I detta arbete är beräkningar och kalkyler av driftskostnader gjorda utifrån antaganden om de 

framtida driftskostnaderna enligt avsnitt 5.2 samt den befolkningsprognosen år 2030. 
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6.6 Sammanfattning kostnadsfördelningsprinciper 

Tillsammans med de olika alternativa fördelningsnycklarna (1N, 2N och 4N) för anläggningarna, 

befolkningsprognos och driftskostnader finns det nu möjlighet att kunna fördela kostnaderna mellan 

kommunerna så att det går att jämföra vilket av utbyggnadssystemen som är det mest VA-

ekonomiskt fördelaktigt. 

Beslut om utbyggnadssystem bör dock sättas i ett större samhällsplaneringsperspektiv och inte 

enbart baseras på det VA-ekonomiska utfallet som redovisas i detta dokument. 

7 Första kostnadsfördelningen 
Nedan framgår hur investeringarna tillsammans med de olika fördelningsprinciperna och 

befolkningsprognoserna samt antagandena om schablonränta och schablonavskrivningstider 

påverkar investeringsnivån och kostnaderna för System 1, 2 och 3 med en fördelning på 

medlemskommuner och grannkommuner. 

Den totala årskostnaden, som redovisas i nedan tabeller, är summan av kapitalkostnad per år och 

driftskostnad per år. För att ytterligare kunna få en förståelse för hur mycket pengar det rör sig om 

för den enskilde har den totala befolkningsprognosen för varje kommun använts för att bryta ner den 

totala årskostnaden till en total årskostnad per person. Taxan däremot betalas per hushåll, vilken 

kommer att utredas senare. Innehållet i detta kapitel är hämtat från AFRYS rapport (AFRY 2020). 

7.1 Kostnadsfördelning System 1 

I kostnadsfördelningen för System 1, där varje kommun till stor del bekostar sin egen utbyggnad, blir 

det en årlig kostnad på 498 Mkr för medlemskommunerna och 91 Mkr för grannkommunerna. Totalt 

blir den årliga kostnaden 590 Mkr och utslaget per person blir detta en kostnad på 911 kr/år. 

Tabell 6. Investeringsnivå och kostnader för System 1 – Nödvändig utbyggnad vid befintliga anläggningar 

 Medlemskommuner Grannkommuner Totalt  

Total investering, Mkr 9 584 928 10 512 

Total kostnad per år, Mkr 498 91 590 

Total kostnad per person och år, kr 909 922 911 

 

7.2 Kostnadsfördelning System 2 

I kostnadsfördelningen för System 2 används fördelningsnycklarna 1N, 2N och 4N. Samtliga 

fördelningsnycklar visar på samma resultat för regionen eftersom ingen förändring sker för 

grannkommunerna jämfört med System 1, varför de redovisas tillsammans i tabellen nedan. Den 

årliga kostnaden blir 477 Mkr för medlemskommunerna och 91 Mkr för grannkommunerna. Totalt 

blir den årliga kostnaden 568 Mkr och är då 22 Mkr lägre jämfört med System 1. Den totala 

kostnaden per person minskar därför med 33 kr per år och slutar för System 2 på 878 kr per person 

och år. 

Tabell 7: Investeringsnivå och kostnader för System 2 – Utbyggnad i samverkan mellan medlemskommunerna 

 Medlemskommuner Grannkommuner Totalt  

Total investering, Mkr 9 996 928 10 924 

Total kostnad per år 1N, 2N, 4N, Mkr 477 91 568 
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Total kostnad per person och år, kr 870 922 878 

7.3 Kostnadsfördelning System 3 

Investeringsnivån och de årliga kostnaderna blir desamma på regionnivån för samtliga tre 

fördelningsnycklar. Beroende av nyckel blir skillnaderna mellan vad som bekostas av 

medlemskommunerna respektive grannkommunerna olika, se nedanstående tabell.  

System 3 blir 8 % (48 Mkr) lägre årligen jämfört med System 1 på grund av att en större andel av 

investeringskostnaderna återfinns i anläggningar med lång avskrivningstid, främst i tunnlar med en 

avskrivningstid på 100 år. I förhållande till System 2 har System 3 en 4 % (26 Mkr) lägre årlig 

totalkostnad och det för att även här återfinns en större andel av investeringskostnaderna i 

anläggningar med längre avskrivningstid, om ej lika stor som i System 1. 

Om fördelningsnyckel 1N väljs ses systemet som en enhet och alla kostnader fördelas ut lika till alla 

kommuner i förhållande till befolkningsprognosen 2030, då blir kostnaden per person och år lika för 

alla, 837 kr per person och år.  

Väljs däremot investeringen att fördelas enligt fördelningsnyckel 2N, dvs alla kommuner finansierar 

sina respektive anslutningsledningar till systemet och delar på kostnader för Nya Sjölunda med 

tillhörande pumpstation, Malmö avloppstunnel och överföring Lund-Malmö, då blir det 15 kr billigare 

per person och år för invånarna i medlemskommunerna men 83 kr dyrare per person och år för 

grannkommunerna. 

Om investeringen fördelas enligt fördelningsnyckel 4N, dvs där alla kommuner står för sin andel av 

nyttjande i varje del av systemets anläggningar ökar skillnaderna mellan medlemskommunerna och 

grannkommunerna. Det blir 20 kr billigare per person och år för medlemskommunerna respektive 

108 kr dyrare per person och år för grannkommunerna när man jämför att fördela kostnaden enligt 

fördelningsnyckel 1N respektive 4N. 

Tabell 8: Investeringsnivå och kostnader för System 3 – Utbyggnad i utökad regional samverkan 

 Medlemskommuner Grannkommuner Totalt  

Total investering 1N, Mkr 9 017 1 627 10 644 

Total kostnad per år 1N, Mkr 459 83 542 

Total kostnad per person och år, kr 837 837 837 

    

Total investering 2N, Mkr 8 759 1 885 10 644 

Total kostnad per år 2N, Mkr 451 91 542 

Total kostnad per person och år, kr 822 920 837 

    

Total investering, Mkr 8 652 1 992 10 644 

Total kostnad per år 4N, Mkr 448 93 542 

Total kostnad per person och år, kr 817 945 837 

7.4 Sammanfattning av kostnadsfördelning 

För medlemskommunerna och grannkommunerna innebär System 1 en beräknad årlig kostnad på 

590 Mkr. Trots en högre investeringsnivå minskar de totala årliga kostnaderna i System 2 med 22 Mkr 

vilket beror på att en mindre andel av investeringskostnaden utgörs av investering i 

avloppsreningsverk och dessa har en kortare avskrivningstid än investeringarna i ledningar och 
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tunnlar. Den årliga kostnaden är lägst för System 3 (542 Mkr per år). Detta för att andelen av den 

totala investeringskostnaden har minskat ytterligare i avloppsreningsverk och ökat i ledningar och 

tunnlar jämfört med System 1 och 2. System 3 är då 8 % (48 Mkr) lägre än System 1 respektive 4 % 

(26 Mkr) lägre än System 2. Samma förhållande gäller för kostnad per person och år. 

Tabell 9: Sammanställning av total investeringsnivå och kostnader för de tre systemen 

 System 1 System 2 System 3 

Total investering Mkr 10 512 10 924 10 644 

Total kostnad per år Mkr 590 568 542 

Total kostnad per person och år, kr 911 878 837 

8 Summering 
Många av VA SYDs avloppsreningsverk är i stort behov av modernisering och utbyggnad för att klara 

av samhällenas utveckling och ökade krav på förbättrad vattenmiljö. Flera av dessa behöver söka och 

få nya tillstånd inom en tioårsperiod.  

Omvärlden och vår samhällsutveckling sätter förutsättningarna och påverkar genom följande 
faktorer som planeringen måste ta hänsyn till: 

 Växande befolkning, 

 avloppsreningsverk i behov av upprustning, 

 nya och skarpare reningskrav, 

 klimatanpassning, 

 omställning av VA-verksamheter i Sverige mot större anläggningar, 

 VA SYDs verksamhetsmål, 

 avloppsreningsverk som är integrerade med tätorternas planering. 

Detta leder till att VA SYDs medlemskommuner inom en snar framtid måste bygga ut sina 

avloppsreningsverk.  

Syftet med detta dokument är att utgöra underlag för fortsatt arbete i processen mot val av 

utbyggnadssystem och kostnadsfördelning. Det är ett vägval som påverkar verksamheterna för 

mycket lång tid framöver. Beslut om utbyggnadssystem bör också sättas i ett större 

samhällsperspektiv och inte enbart baseras på det VA-ekonomiska utfallet som redovisas i detta 

dokument. 

VA SYDs arbete med ovanstående frågor bygger på tidigare kommunala inriktningsbeslut. 

Dokumentet sammanfattar genomförda utredningar kopplade till omfattningen av tre alternativa 
system och tre olika principer för kostnadsfördelning samt de ekonomiska utfallen för dessa ur 
avloppsvattenrenings perspektiv. Den ekonomiska konsekvensen av anslutning av de tre 
grannkommuner Kävlinge, Staffanstorp och Svedala har inkluderats i det tredje systemet. 
 
De jämförda systemen är: 

1. Nödvändig utbyggnad vid befintliga anläggningar 

2. Utbyggnad genom utökad samverkan mellan medlemskommunerna 

3. Utbyggnad i utökad regional samverkan med kommuner som idag inte är medlemmar i VA 

SYD.  
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Detaljeringsgraden i utredningarna varierar men gemensamt är att samtliga system innebär 

omfattande åtgärder och därmed kostnader.  

Kostnaderna för respektive system har fördelats mellan kommunerna genom olika fördelningsnycklar 
för investeringar och driftskostnader baserade på befolkningsprognoser så att det går att jämföra 
vilket av utbyggnadssystemen som är det mest VA-ekonomiskt fördelaktiga. 
 
Tabell 10. Sammanställning av total investeringsnivå och kostnader för de tre systemen 

 System 1 System 2 System 3 

Total investering Mkr 10 512 10 924 10 644 

Total kostnad per år Mkr 590 568 542 

Total kostnad per person och år, kr 911 878 837 
 

För kommunerna innebär System 1 en beräknad årlig kostnad på 590 Mkr. Trots en högre 

investeringsnivå minskar de totala årliga kostnaderna i System 2. Den årliga kostnaden är lägst för 

System 3. De olika avskrivningstiderna har stor genomslagskraft på kostnaderna. 

Centralisering av avloppsvattenrening har pågått sedan mycket lång tid tillbaka i det område 

som VA SYD bedriver verksamhet. Många mindre reningsverk har lagts ner och avloppsvattnet har 

letts till större anläggningar. VA SYDs utredningar och omvärldsbevakning visar att det finns 

ekonomiska, kompetensmässiga och miljömässiga fördelar med att minska antalet reningsverk och 

istället ansluta avloppsvattnet till större anläggningar.  

Fortsatt kunskapsuppbyggande kalkyler och underlag behöver tas fram inför de inriktningsbeslut som 

krävs för att nå ett avtal mellan ingående parter. En förhandlingsorganisation bestående av parterna 

och VA SYD bör utses för denna process.  
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1 Inledning 
Detta dokument har tagits fram som ett internt beslutsdokument inom programmet Hållbar 
avloppsrening i ett växande Skåne. 

Malmö-Lund-regionen har en stark befolkningstillväxt, vilket gör att avloppsvattnets mängd 
ökar. Samtidigt ställs allt högre miljökrav, vilket gör att befintligt avloppsnät och 
avloppsreningsverk behöver uppdateras för att klara framtiden. VA SYD möter utmaningarna 
genom en regional satsning; Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne som utgörs av tre 
projekt: 

 Nya Sjölunda (NS) 
 Överföring Lund-Malmö (ÖLM) 
 Malmö avloppstunnel (MAT) 

I dagsläget ligger tidplanen så att NS och ÖLM byggs ungefär samtidigt, medan MAT blir 
färdigställd och driftsatt ca 5 år efter NS, allt enligt ett inriktningsbeslut från 
kommunfullmäktige Malmö 2019-11-20. Frågan har väckts om det kan innebära fördelar att 
tidigarelägga MAT, innebärande att alla tre projekt i programmet byggs och driftsätts i princip 
samtidigt. Syftet med denna rapport är att redogöra för vad det kan innebära att tidigarelägga 
projekt MAT i förhållande till gällande inriktningsbeslut.  

De frågeställningar som rapporten skall belysa är; 

När är det bäst i tid att anlägga Malmö avloppstunnel? Skall tidplanen ligga fast som det gör i 
dag eller skall Malmö avloppstunnel tidigareläggas och tas i drift ungefär samtidigt som 
överföringsledning Lund-Malmö?  

Projekt ÖLM utreder två alternativ, dels ledningar som förläggs i mark med tillhörande 
pumpstationer, dels en djup självfallstunnel i kalkberget från Källby (Lund) till Sjölunda 
(Malmö). Frågeställningen kring eventuell tidigareläggning av MAT beaktar båda dessa 
alternativ. 

 

Bild 1. Föreslagen sträckning av Malmö avloppstunnel. 
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2 Avgränsningar  
Malmö avloppstunnel är fortfarande i ett tidigt projekteringsskede, och det är i dagsläget inte 
möjligt att exakt ange när bästa tid för idrifttagande kan ske. Denna frågeställning är något 
som den fortsatta projekteringen av samtliga tre delprojekt kommer att ge svar på, i det fall 
tidplanen för MAT justeras.  
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3 Nuläge Malmö avloppstunnel 

3.1 Bakgrund 
Tryckavloppssystemet, som avleder avloppsvatten från Turbinen i centrala Malmö till Sjölunda 
är underdimensionerat och av varierande ålder, funktion och kvalitet. Det medför 
föroreningsbelastning av Malmös vattenområden, genom bräddning vid stora tillflöden, och är 
förknippat med risk för källaröversvämningar och andra konsekvenser för infrastruktur och 
vattenmiljöer. Genom sitt läge utgör det nuvarande tryckavloppssystemet hinder för Malmös 
stadsutveckling i Nyhamnen. 

Målsättningen med att ersätta nuvarande tryckavloppssystem med en avloppstunnel är att 
säkerställa och förstärka transporten från Malmö till Sjölunda på lång sikt, vilket bl. a. innebär:  

 ett avloppssystem som möter befolkningstillväxten, 
 ett driftsäkert system som garanterar säker transport av avloppsvatten på lång sikt, 
 förutsättningar för utveckling av staden, 
 minimerad miljöpåverkan, 
 kostnadseffektiv hantering och rening av avloppsvatten. 

3.2 Gällande beslut 
Baserat på föregående utredningar (2016-2018) inkom VA SYD till Malmö stad den 5 november 
2018 med förslag till inriktningsbeslut att bygga MAT. Förslaget vilade på inriktningen att 
byggnationen påbörjas i slutet av utbyggnadsperioden av Sjölunda avloppsreningsverk. Malmö 
kommunfullmäktige godkände VA SYDs förslag till beslut den 20 november 2019.  

3.3 Aktuell planering 
Projekt MAT drivs och planeras i nuläget utifrån att tillståndsökan till mark- och 
miljödomstolen (MMD) ska kunna lämnas in gemensamt med övriga projekt, Nya Sjölunda och 
Överföring Lund-Malmö.  

Aktuella utredningsfrågor för MAT och ÖLM tunnel är framförallt kopplade till tunnelns 
sträckning i plan och djup, miljökonsekvenser och utformning av Sjölunda pumpstation. 
Djupläget för MAT blir styrande för vilket djup en eventuell tunnel Lund-Malmö kan byggas på, 
för att få en samverkanseffekt.  

Tekniska handlingar som tas fram i kommande skede ska utgöra underlag för upphandling av 
entreprenör och för tillståndsansökan. Baserat på gällande inriktningsbeslut är tanken att MAT 
kan driftsättas 5 år efter att Nya Sjölunda tagits i drift. Byggtiden är i nuläget beräknad till 4-5 
år.  
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Tabell 1. Huvudmilstolpar i gällande tidplan (juni 2020) för HAR-programmet. Tider för MAT 
enligt gällande inriktningsbeslut.  

Aktivitet Tid 
  
Inriktningsbeslut nov-20 
Beslut ÖLM tunnel/ledning jan-21 
Genomförandebeslut jan-22 
Inlämning MMD mar-22 
Miljötillstånd apr-24 
Idriftsättning Nya Sjölunda jun-30 
Idriftsättning ÖLM jun-30 
Idriftsättning MAT dec-34 
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4 Angränsande projekt 

4.1 Nya Sjölunda (NS) 
Genom att välja avloppstunneln i stället för nuvarande ytförlagda tryckledningssystem fås en 
ökad utjämningskapacitet, vilket medger bl.a. ett lägre maxflöde till Sjölunda avlopps-
reningsverk.  

Fördelar med tidigareläggning av MAT ur Nya Sjölundas perspektiv kan sammanfattas enligt 
följande: 

- Avloppssystemet får direkt tillgång till en stor utjämningsvolym i Malmö. 
Peakbelastningar i både flöde och föroreningsmängd kan minskas, vilket ger en 
jämnare belastning på Nya Sjölunda och bättre förutsättningar för att driva verket 
optimalt. 

- I designen av Nya Sjölunda behöver två olika scenarier inte beaktas, vilket är fallet med 
senareläggning av MAT. De två scenarierna är Nya Sjölunda med befintligt tryckavlopp 
i Malmö fram till 2034 resp. Nya Sjölunda med MAT i Malmö från 2035-2045. Kan 
tunnelvolymen finnas på plats redan vid driftsättning av Nya Sjölunda, kan designen 
göras kostnadseffektivare och bättre. Det är i dagsläget svårt att bedöma hur mycket 
detta kan påverka designen och ytterligare analyser krävs. 

- Att ha två olika scenarier, som ska beskrivas i miljötillståndet, istället för en gemensam 
inkopplingstidpunkt, kan innebära att en hel del uppgifter måste redovisas och utredas 
dubbelt. Framför allt gäller detta maxflöden, bräddningar vid Sjölunda och på 
ledningsnätet, samt dess påverkan recipienten. 

- Nya Sjölunda får två intrimnings- och optimeringsperioder om MAT är klar flera år 
efter att ÖLM kopplas in. Om MAT är klar samtidigt som ÖLM behöver ingen ny 
anpassning göras senare vilket gör det mer effektivt.  

- Det blir lättare att avprova eventuella funktions- och utförandekrav mot entreprenörer 
som berörs av gränssnittet och inkoppling av tunnelpumpstationen och MAT och ÖLM 
är klara samtidigt. Om MAT kopplas in 5 år efter att Nya Sjölunda är färdigt finns risk 
att brist i funktioner i Nya Sjölunda upptäcks först då, och blir svåra att driva mot en 
konstruktör/entreprenör. 

- Att ha tillgång till tunnelvolymen när avprovningar och tester ska göras inne på Nya 
Sjölunda kan vara en fördel, eftersom man kan lagra upp en stor volym avloppsvatten 
och sedan testköra med olika flödesbelastningar på reningsverket och olika 
processteg. Finns bara tryckavloppssystemet att tillgå måste dessa tester vänta tills 
flödet är gynnsamt dvs att det regnar lagom mycket.  

- Tunnelvolymen kan användas när omkopplingar ska göras inne på Sjölunda genom att 
helt stoppa inflödet till Sjölunda under vissa omkopplingsmoment. Omkopplingar 
kommer att göras under hela Nya Sjölundas ombyggnadsperiod så ju tidigare MAT kan 
vara färdig desto större fördel. 
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Nackdelar med tidigareläggning av MAT ur Nya Sjölundas perspektiv: 

- Om marknaden på entreprenörer som kan utföra entreprenaderna för MAT, ÖLM och 
Nya Sjölunda är begränsad kan det vara svårt att kontraktera alla dessa samtidigt. Dock 
vänder sig tunnelprojekten och utbyggnaden av Nya Sjölunda till olika typer av 
entreprenörer, vilket gör att det inte borde inkräkta alltför mycket på upphandlingen 
av Nya Sjölunda.  

- Det kan vara utmanande att driftsätta och driva två stora processanläggningar 
samtidigt, som påverkar varandras prestanda. Både pumpstationen och 
tunnelvolymen en stor inverkan på Nya Sjölundas drift och reningsresultat. Försening i 
MAT kan medföra negativa konsekvenser för Nya Sjölunda i form av stillestånd, 
avprovningar som måste invänta, försenade avslutningsarbeten etc. En längre 
försening, t ex 2 år, kan även innebära problem med att upprätthålla utsläppsresultat 
för Nya Sjölunda, då tunnelns utjämnande funktion inte går att utnyttja. 

4.2 Överföring Lund-Malmö (ÖLM) 
I projekt Överföring Lund-Malmö studeras två alternativ, dels avloppstunnel och dels 
markförlagda ledningar. Väljs en tunnel från Lund kan de två projekten (MAT och ÖLM) 
samordnas och effektiveras bl.a. genom den gemensamma pumpstationen för inkopplingen till 
Nya Sjölunda och endast byggetablering vid ett tillfälle i Sjölunda.  

I det fall en tunnel väljs kommer tunnlarna (MAT och ÖLM) blir sammankopplade vid 
pumpstationen i Sjölunda. Detta leder till att Malmö avloppstunnel kan fungera som ett 
bräddvattenmagasin vid kraftiga regn för avloppstunneln från Lund. Bräddningsfunktionen 
syftar till att skydda uppströms bebyggelse från översvämning, och ur detta perspektiv blir det 
ofördelaktigt med senareläggning av MAT i förhållande till ÖLM. 

 

Bild 2. Principskiss för tänkta anslutningspunkter till regionalt avloppsreningsverk i Malmö (Nya 
Sjölunda). 
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4.3 Nyhamnen 
Malmö Stads planerade omvandling av Nyhamnen ger möjlighet att utveckla och utvidga 
Malmös stadskärna mot vattnet. Malmö kommunfullmäktige godkände i december 2019 den 
fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Nyhamnen. I omvandlingen av Nyhamnen är rekreation i 
och nära vattnet viktiga planeringsriktlinjer.  

Utbyggnaden av Nyhamnen kommer att ske etappvis under flera decennier. I huvudsak kommer den 
att starta från centralstationen i sydväst. I figuren nedan visas föreslagen utbyggnadsordning enligt 
gällande översiktsplan. 

 

Bild 3. Föreslagen utbyggnadsordning enligt gällande översiktsplan för Nyhamnen (Malmö 
stad, december 2019) 

Tryckavloppsledningarna från Turbinen till Sjölunda passerar genom utbyggnadsområdet. 
Som framgår av den föreslagna etappindelningen kommer dessa ligga kvar i drift under vissa 
etapper av områdets omvandling. Att flytta och lägga om dessa ledningar är kostsamt och 
förenat med stora risker.  

Sammantaget kan en tidigareläggning av MAT påverka utbyggnaden av Nyhamnen positivt. 
Det blir t ex lättare att fylla upp marken vid Frihamnsviadukten då hänsyn inte måste tas 
hänsyn till tryckavloppsledningar. Dyra och riskabla omläggningar kan också elimineras och 
ytor frigöras för den växande staden. 



 
Malmö avloppstunnel | 10 

 
 

 

Bild 4. Svårflyttade ledningar för fjärrvärme, vatten och avlopp igenom planområdet för 
Nyhamnen (mörkgrå yta). 

4.4 Öresundsmetron 
För närvarande utreds en ny tågförbindelse mellan Köpenhamn och Malmö, Öresundsmetron. 
Eventuell korsningspunkt mellan Öresundsmetron och en avloppstunnel har studerats. I 
nuläget planeras de två tunnlarna på behörigt avstånd från varandra, både i plan och djup.  

Tidsaspekten för MATs genomförande i relation till Öresundsmetron bedöms inte som kritisk 
eller betydande.  
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5 Ämnesområden 

5.1 Tillståndsprövning 
VA SYDs beslut om gemensam miljöprövning (samprövning) baseras framför allt på den starka 
kopplingen mellan programmets olika delar och deras totala påverkan. Kopplingen beror 
främst på vilken rening av spillvatten Nya Sjölunda ska dimensioneras för. Reningsgraden beror 
på belastningens storlek från anslutande avloppsledningssystem. Den starka kopplingen beror 
även på bräddningsfrågan, och planen är att dimensionera MAT för så stora flöden vid regn 
vilket gör att bräddning till kanalerna kan minimeras. Om överföringen från Lund till Malmö 
genomförs med en tunnel, kommer MAT även att hantera bräddning från tunneln, vilket 
innebär att påverkan på recipienterna kraftigt minskar.  

Advokatfirman Delphi, programmets juridiska ombud, har värderat att mark- och 
miljödomstolen sannolikt inte kommer att acceptera en uppdelad prövning, utan kommer att 
hantera ärendet som en samprövning, oavsett om VA SYD lämnar in underlag för uppdelad 
prövning eller inte. I miljödomen kommer det att anges arbetstid för vattenverksamhet, enligt 
miljöbalken kapitel 11. Med arbetstid avses den tid som vattenverksamhet får pågå. Arbetstid 
brukar sättas till max 10 år. I miljödomen kommer det även att anges igångsättningstid baserat 
på ansökan. Med igångsättningstid avses den tidsrymd då den aktuella verksamheten ska vara 
färdigbyggd och i drift. Igångsättningstid brukar sättas till 7-10 år.  

Om MAT ska genomföras efter övriga projekt kommer varken en arbetstid eller en 
igångsättningstid kunna hållas. Bakgrunden till detta förfaringssätt är att miljökraven ständigt 
ändras och riskerar att bli för gamla om inte tiden för verksamhetens idrifttagande begränsas. 
Det går att söka förlängning för t ex igångsättningstid, men det är oklart om mark- och 
miljödomstolen kommer att bevilja en sådan ansökan. 

Söks tillstånd för en verksamhet för lång tid innan den skall tas i drift, innebär detta en risk för 
byggherren, eftersom det kan tillkomma krav innan byggstart. I värsta fall riskerar VA SYD att 
stå med ett tillstånd som inte längre är aktuellt för MAT, eftersom justeringar har gjorts i 
tunnelns utformning under den tidsrymd som projektet avvaktat byggstart. Miljökraven måste 
överensstämma med underlaget som är inlämnat till mark- och miljödomstolen. Brister i 
underlaget som VA SYD önskar bearbeta, innebär i värsta fall att en ny tillståndsansökan måste 
upprättas och lämnas in. 

En tidigareläggning av MAT innebär att det inte behöver göras extra utredningar för interim-
lösningar och förslag på tillfälliga villkor och kontrollplaner i tillståndsansökan. Det kan 
exempelvis gälla bräddning, recipientbedömning, hantering av överskottsvatten, mass-
hantering, buller, utsläpp till luft, trafikomläggningar och anslutning av medlemskommunernas 
avloppsledningsnät.  

En tidigareläggning av MAT bidrar till omfattningen av miljöpåverkan och miljökonsekvenser 
minskas om MATs byggaktiviteter samordnas med byggaktiviteter för Nya Sjölunda och en 
tunnel mellan Lund och Malmö. Miljöpåverkan och miljökonsekvenser sker under en kortare 
period framför allt i anslutning till Nya Sjölunda. Vidare blir det en kraftig minskning av 
bräddningar till kanalerna, då omhändertagande av vatten i MAT tidigareläggs.  
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5.2 Upphandling 
Om MAT tidigareläggs finns möjligheten att göra en gemensam upphandling av de båda 
tunnelentreprenaderna, om överföringen från Lund till Malmö förläggs som tunnel. Genom att 
avtalsvärdet blir större kommer sannolikt intresset hos internationella aktörer att öka. 
Samtidigt kommer sannolikt flertalet lokala (läs svenska) entreprenörer att falla ifrån eller som 
blivit allt vanligare att det bildas joint ventures (JV) mellan svenska och internationella 
entreprenörer, då storleken och komplexiteten ökar. Att öka intresset på den internationella 
marknaden är intressant eftersom antalet tillgängliga entreprenörer specialiserade på 
tunnelbyggnation ökar.  

En gemensam entreprenad medför flera samordningsvinster som sannolikt gör att det totala 
priset kommer att kunna sjunka något. Bland annat kräver en tunnelentreprenad en 
omfattande etablering, t ex kommer det troligtvis att krävas en anläggning för gjutning av 
tunnelelement. Att genomföra byggandet av båda tunnlarna samtidigt kan även medföra en 
viss risk att mätta marknaden.  

Dessa samordningsvinster är mest uttalade ifall det blir tunnel från Lund och inte en ledning 
mellan Lund och Malmö. Eftersom borrning av tunnel och anläggande av ledning i jordschakt 
är helt olika typ av entreprenader kommer inte samma samordningsvinster. Dock kan båda 
entreprenaderna vara attraktiva för samma entreprenörer vilket gör att en gemensam 
upphandling skulle kunna utmynna i flera intresserade entreprenörer vilket är gynnsamt för 
entreprenadpriset. 

För att säkrare kunna bedöma konsekvenserna av en samtidig förläggning av MAT och ÖLM ur 
ett upphandlingsperspektiv behöver en djupare analys göras. I den behöver man både titta på 
leverantörsmarknaden och vilka andra liknande entreprenader som skulle kunna komma att 
genomföras i närområdet (Sverige/Norra Europa) under samma tid.  

5.3 Finansiering 
Programmet har möjlighet att söka EU-bidrag för de olika projekten inom programmet. Om 
projektkostnaden fördelas på färre antal år blir det troligen mer intressant för EU att bidra till.  

Räntan är i dagsläget mycket låg, men det finns dock en viss inflation i marknaden och 
huruvida inflationen kommer att öka på sikt är idag osäkert. Normalt ökar inflationen när 
penningmängden ökar vilket just nu sker när alla centralbanker ökar likviditeten på 
marknaden, men samtidigt tror man att covid-19 just nu hämmar denna utveckling. På sikt 
ökar dock risken och ju längre fram i tiden Malmö avloppstunnel planeras att byggas det 
svårare blir det att bedöma den risken. 

VA-taxan kommer behöva höjas i ett tidigare skede vid en tidigareläggning, trots lägre 
byggherrekostnader, då anläggningarna inom HAR kommer att tas i drift ungefär samtidigt och 
det är då avskrivningskostnaderna för respektive anläggning kommer att vara som störst. 
Genom att sprida ut driftstarterna över tid går det att hålla kostnadstopparna lite lägre, och 
därmed behöver inte VA-taxan höjas lika mycket på en gång. 

Tidigareläggning av avloppstunneln kommer att påverka finansieringen över tid. Eftersom 
avloppstunneln är en del av de tre stora projekten inom HAR, som alla är tunga finansiellt, 
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finns en fördel med att sprida finansieringen över tid, där Malmö avloppstunnel ligger sist i 
färdigställandeplanen idag. Genom att tidigarelägga avloppstunneln medför det att 
finansieringen av de tre projekten sker ungefär samtidigt. Finansiärerna (läs kommunerna) 
behöver då låna upp mer pengar under en kortare tidsperiod, jämfört med den tidsplan som 
finns nu. En eventuell osäkerhet kring kapitaltillgången finns också, då en tidigareläggning av 
Malmö avloppstunnel gör att VA SYD är i behov av mer kapital på kort sikt. 

Valutan är en riskfaktor som blir större om det byggs en tunnel i Malmö samt tunnel/ledning 
mellan Lund och Malmö samtidigt, då det lockar utländska leverantörer. 

5.4 Samordningsvinster  

5.4.1 Personal 
Både MAT och ÖLM är stora projekt jämfört med VA SYDs storlek och erfarenhet och blir med 
Nya Sjölunda de största projekten i VA SYDs historia. Detta innebär att projekten kommer att 
kräva tid och resurser från den egna organisationen.  

I det fall båda projekten drivs samtidigt skulle det bli resursmässigt tungt för beställaren, men 
det finns även samordningsvinster att göra. Vissa nyckelkompetenser kan utnyttjas i båda 
projekten samtidigt, och två stora projekt skulle kunna attrahera mer erfarna kompetenser till 
projekten. Som tidigare är dessa samordningsvinster störst för två tunnelprojekt jämfört med 
det fall då en ledning (ÖLM) och en tunnel (MAT) skall anläggas.  

Två stora parallella projekt riskerar att skapa resurskonflikter då personer i projekten och i 
linjeorganisationen delas av två stora projekt. Personalresurser är en förutsättning för att 
kunna genomföra ett lyckat projekt, och självklart innebär det en negativ påverkan om två 
stora projekt måste konkurrera för att säkerställa sitt resursbehov. Resurskonflikter kan dock 
elimineras genom bra resursplanering och konsultupphandling. 

5.4.2 Pumpstation Sjölunda 
Om båda tunnlarna kan kopplas in samtidigt i pumpstationen vi Sjölunda avloppsreningsverk 
förenklar denna dimensionering och idrifttagande av pumpstationen. Skulle ÖLM bli klar flera 
år före MAT får pumpstationen först var i drift under flera år med ett flöde, och när MAT 
senare blir inkopplad, måste pumpstationen modifieras för att klara av det ökade flödet.  

Det är svårt att koppla in en tunnel till en pumpstation under full drift, vilket skulle bli fallet om 
ÖLM är i drift flera år innan MAT blir klar. Skulle detta scenario uppstå är det av yttersta vikt 
att förbereda inkopplingen av MAT redan vid anläggningen av pumpstationen. Då kan tillfälliga 
anslutningar göras som möjliggör inkoppling vid en senare tidpunkt. 

Om ÖLM byggs som tunnel blir det svårare att senarelägga MAT pga det begränsade utrymmet 
vid Sjölunda. En tunneldrivning av MAT förutsätter att tunnelborrmaskinen kan starta i 
Sjölunda, och att schakten som den sänks ner i, är samma schakt som senare blir en del av 
pumpstationen. Om MAT färdigställs 5 år efter det att ÖLM tunnel kopplats in måste ett nytt 
schakt för tunneldrivningen byggas. Ytterligare ett 30 meter djupt schakt med en diameter på 
ca 20 meter blir mycket svårt att få plats med på den aktuella ytan utanför Sjölunda.  
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5.4.3 Entreprenader 
En tidigareläggning av Malmö avloppstunnel skulle ge en lägre byggherrekostnad för 
programmet HAR i sin helhet. Det finns övergripande kostnader för en programledning som är 
konstanta så länge programmet har projekt att färdigställa. Kortas byggtiden blir därmed 
denna kostnad lägre. Det blir även lättare att koordinera med övriga projekt som byggs under 
samma tid och därmed underlättas också riskhanteringen. 

Skulle både MAT och ÖLM byggas samtidigt kan vissa delar av entreprenaderna samordnas. 
Det kan handla om etablering, betongtillverkning osv. Liksom i tidigare resonemang blir det 
flest samordningsvinster i det fall ÖLM byggs som en tunnel. Samordning kan även innebära 
problem med gränsdragningar/gränssnitt mellan olika entreprenörer om de två projekten 
skulle tillfalla olika entreprenörer. 

5.5 Miljönyttor 
De samhälls- och miljömässiga fördelarna med att genomföra projekt MAT, jämfört med att 
bibehålla och renovera befintligt tryckavloppssystem är många och kan sammanfattas i 
följande nyttor: 

 minskade risker för störningar i staden – de gamla ledningarna med dess läge utgör 
risk för störningar i staden. Ett nytt system säkrar en effektivare transport av 
avloppsvatten till Sjölunda avloppsreningsverk för lång tid framöver, 

 robustare system som möter befolkningsökningen genom högre kapacitet – 
avloppstunneln byggs med kapacitet som kan hantera Malmös befolkningsutveckling 
på mycket lång sikt (tidsperspektivet dimensionering och utformning är 100 år), 

 minskad miljöpåverkan på Malmös vattenområden – förutsättningar för bättre hälsa, 
miljö och rekreation 

 förbättrade förutsättningar för stadsutveckling – en tunnel byggs på betydande djup 
under markytan och betryggande avstånd från övrig infrastruktur, 

 minskad risk för källaröversvämningar – lokalt, i central bebyggelse vid till exempel 
Turbinens pumpstation, 

 minskade kostnader vid bygget av det nya reningsverket vid Sjölunda genom 
förbättrad funktion av avloppssystemet – genom tunnelns magasinerande funktion 
blir reningen vid Sjölunda effektivare och besparingar kan göras vid utbyggnad av 
verket. 

Samtliga av dessa nyttor är starkt kopplade till VA SYDs mål: 

 Vara en av Europas 10 mest effektiva va- och avfallsorganisationer år 2025 
 Leda utvecklingen för hög vattenkvalitet till rekreation och dricksvatten år 2025 
 Uppnå nollvision för oplanerade driftstörningar för kund år 2030 

Avloppstunnel ger möjlighet till effektivare styrning och avloppsvattenrening. Den relativt 
stora utjämningsvolymen med en tunnel ger större möjligheter till styrning än i ett 
tryckavloppssystem.  
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Utjämningskapaciteten leder även till kostnadsbesparingar i utbyggnad av det nya 
reningsverket och ökad effektivitet för processen på Sjölunda. Därutöver minskas risken för 
rörbrott, pumphaveri och skador på infrastruktur. Det dagliga driftbehovet reduceras och 
koncentreras till endast en pumpstation belägen vid Sjölunda.  

Kopplat till målet ”Leda utvecklingen för hög vattenkvalitet till rekreation…” utgör bräddningen 
en viktig komponent. Med möjligheten att utjämna stora avloppsflöden vid kraftiga regn 
medför en avloppstunnel att bräddningen till innerstadskanalerna i princip kan byggas bort. 
Däremot medger ett nytt tryckavloppssystem bara en mindre reduktion. 

Beräkningar visar att med en avloppstunnel minskar de årliga bräddningarna till kanalerna och 
Östra hamnen med 90 %, sett över en längre tidsperiod. Till Sege å minskar bräddningen med 
50 %. Med ett nytt tryckavloppssystem har bräddningarna till kanalerna beräknats minska med 
20 % medan det till övriga recipienter inte sker någon förändring mot dagens situation.  
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6 Diskussion och slutsats 

6.1  Fördelar tidigareläggning 
De största fördelarna med en tidigareläggning av Malmö avloppstunnel är: 

 I och med att samprövning av miljötillstånd planeras, kommer tiderna som meddelas i 
miljödomen kunna hållas vid tidigareläggning, vilket mest sannolikt inte blir fallet om 
Malmö avloppstunnel byggs efter Nya Sjölunda. 

 Det är svårt att bygga MAT efter att ÖLM kopplats in pga. den begränsade ytan vid 
Sjölunda och att det då behövs ytterligare ett schakt vid pumpstationen. 

 MAT ger många miljönyttor som inte är möjliga med dagens system. Följaktligen 
gynnas stadsutvecklingen vid tidigareläggning, där bl a omvandlingen av Nyhamnen är 
starkt kopplad till att tryckavloppsnätet ersätts med avloppstunnel. 

 Byggherrekostnader blir lägre genom att de båda entreprenaderna kan samordnas och 
samutnyttja resurser i byggskedet.  

 För Nya Sjölunda innebär tidigareläggning en fördel framförallt genom att verket kan 
driftsättas och drivas optimalt redan från början. Intrimningen gynnas genom tunnelns 
magasinerande funktion. 

 Minskade störningar i staden vid rörbrott eller liknande. Även om Malmö 
avloppstunnel ger stor påverkan under byggskedet, kommer påverkan på lång sikt att 
bli mindre med ett säkrare va-system. 

6.2 Nackdelar tidigareläggning 
Den största nackdelarna med en tidigareläggning av Malmö avloppstunnel är: 

 Tung finansiering för Malmö stad med byggnation av Nya Sjölunda och Malmö 
avloppstunnel samtidigt. 

 Resursmässigt tungt för beställaren med tre stora projekt, varav två tunnelprojekt som 
skall byggas samtidigt. 

 Begränsad arbetsplats i Sjölunda som ska rymma tre entreprenader samtidigt.  

6.3 Slutsats 
Den här rapporten syftar till att ge svar på de inledande frågorna: När är det bäst i tid att 
anlägga Malmö avloppstunnel? Skall tidplanen ligga fast som det gör i dag, eller skall Malmö 
avloppstunnel tidigareläggas och tas i drift samtidigt som överföringsledning Lund-Malmö? 

Sammanfattningsvis framstår en tidigareläggning som bästa alternativet sett ur ett 
helhetsperspektiv baserat på funktion, miljönyttor, driftsättning och tillståndsprövning. Det är 
att föredra att Malmö avloppstunnel och överföringsledningen mellan Lund och Malmö byggs 
och kopplas in ungefär samtidigt, varför gällande inriktningsbeslut bör revideras. 

Beslutet om Malmö avloppstunnel skall tidigareläggas eller ej ligger inte enbart på VA SYD. VA 
SYD styr inte över den finansiella frågan, och kan bara ge en rekommendation till vad som är 
bäst ut ett tekniskt och miljömässigt perspektiv. Malmö stad måste här som ägarkommun vara 
med och besluta när Malmö avloppstunnel skall byggas. 
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FÖRBUNDSORDNING FÖR VA-SAMVERKAN MELLAN LUND, 

MALMÖ, BURLÖV, ESLÖV OCH LOMMA 
 

1 §  Namn och säte 

1.1. 

Kommunalförbundets namn är VA SYD. 

1.2 

Förbundet har sitt säte och huvudkontor i Malmö kommun. 

 

2 §  Medlemmar 

2.1. 

Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv och 

Lomma. 

 

3 §  Ändamål 

Generellt 

3.1. 

Kommunalförbundet är huvudman för medlemmarnas allmänna VA-anläggningar. 

3.2. 

Som huvudman har kommunalförbundet till uppgift att svara för dricksvattenförsörj-

ningen och därmed förenliga kommunaltekniska uppgifter inom fastställda verksam-

hetsområden för allmän vattenanläggning i Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv och Lomma.  

3.3. 

Som huvudman har kommunalförbundet vidare till uppgift att svara för avloppsvatten-

försörjningen och därmed förenliga kommunaltekniska uppgifter inom fastställda verk-

samhetsområden för allmän avloppsanläggning i Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv och 

Lomma. 

3.4. 

För fullgörande av uppgifterna åligger det förbundet att anlägga, underhålla, förvalta 

och driva erforderliga anläggningar, såsom pumpstationer, ledningsnät, reningsanlägg-

ningar och övriga anordningar som erfordras för upprätthållande av en långsiktigt säker 

och väl fungerande verksamhet. 

3.5 

Utgångspunkten för samverkan i kommunalförbundet är att åstadkomma en så rationell 

och effektiv VA-verksamhet som omständigheterna medger, dock med iakttagande av 

att samordning, effektivisering och resursuppbyggnad skall åstadkommas under hän-

synstagande till att varje i samarbetet deltagande kommun skall utgöra ett eget VA- 

verksamhetsområde. Detta givet skall samordningen i övrigt drivas så långt det är moti-

verat.  
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Tillkommande förbundsuppgift för vissa förbundsmedlemmar 

3.6. 

Malmö och Burlövs kommuner skall som en tillkommande förbundsuppgift kunna 

lägga in i förbundet den administrativa hanteringen av kommunernas beställarfunktion 

avseende avfallshanteringen. Malmö och Burlövs kommuner är i funktionellt hänse-

ende fortfarande huvudmän för avfallsverksamheten och förbundet svarar i administra-

tivt hänseende för verksamheten i de båda kommunerna. Verksamheten ligger i sådant 

fall i förbundet under ägarnämnd Malmö resp. ägarnämnd Burlöv. Avfallsenheten har 

en från VA-verksamheten skild ekonomi och Malmö och Burlövs kommuner svarar för 

förbundets kostnader för den administrativa hanteringen. 

 

4 §  Organisation 

Övergripande princip 

4.1 

Förbundet skall organiseras på sådant sätt att de skilda kommunernas verksamhetsom-

råden kan avgränsas från varandra i behövlig omfattning, så att målsättningarna med 

förbundet enligt förbundsordning och reglementen kan uppfyllas. Med beaktande av 

detta ska verksamheten i övrigt organiseras så effektivt och rationellt som förhållandena 

medger.  

 

Förbundsfullmäktige 

4.2. 

Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige. Antalet ledamöter i för-

bundsfullmäktige skall vara 17 ordinarie med 17 ersättare. 

4.3. 

Representationen i förbundsfullmäktige utses av respektive förbundsmedlems fullmäk-

tigeförsamling. Lunds kommun utser 4 ordinarie ledamöter i förbundsfullmäktige och 4 

ersättare, Malmö kommun utser 9 ordinarie ledamöter i förbundsfullmäktige och 9 er-

sättare, Burlövs kommun utser 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare, Eslövs kommun 

utser 2 ordinarie ledamöter och 2 ersättare och Lomma kommun utser 1 ordinarie le-

damot och 1 ersättare. 

4.4. 

Förbundsfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat 

fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. 

När ny förbundsmedlem inträder skall mandattiden avse tiden intill slutet av det år då 

val till kommunfullmäktige i hela landet första gång ägt rum efter inträdet. 

4.5. 

Sedan val till förbundsfullmäktige ägt rum hos samtliga medlemskommuner skall kun-

görelse om förbundsfullmäktiges första sammanträde ske genom fullmäktigeordföran-

den i Malmö kommun. Denne skall också föra ordet vid förbundsfullmäktiges första 

sammanträde till dess ordförande i förbundsfullmäktige valts. 
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4.6. 

Förbundsfullmäktige skall vid sitt första sammanträde utse en ordförande och en vice 

ordförande. Innehavare av posterna skall hämtas från skilda medlemskommuner. 

 

Förbundsstyrelsen 

4.7. 

Förbundsfullmäktige skall utse en förbundsstyrelse. Förbundsstyrelsen skall bestå av 9 

ledamöter och 9 ersättare. 

4.8. 

Förbundsstyrelsen skall utses i proportion till verksamhetsomfattningen i medlems-

kommunerna (kommunproportionalitet). Detta innebär att av förbundsstyrelsen skall 2 

ordinarie och 2 ersättare bland dem som är valbara till nämndsuppdrag i Lund, 4 leda-

möter och 4 ersättare bland dem som är valbara till nämndsuppdrag i Malmö, 1 ordina-

rie och 1 ersättare utses bland dem som är valbara till nämndsuppdrag i Burlöv, 1 ordi-

narie och 1 ersättare utses bland dem som är valbara till nämndsuppdrag i Eslöv och 1 

ordinarie och 1 ersättare utses bland dem som är valbara till nämndsuppdrag i Lomma. 

Representanterna utses efter nominering av respektive kommuns fullmäktige. 

4.9. 

Förbundsfullmäktige utser också ordförande och en vice ordförande i förbundsstyrel-

sen. 

4.10. 

Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat 

fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. 

När val sker efter ny förbundsmedlems inträde skall mandattiden avse tiden intill slutet 

av det år då val till kommunfullmäktige i hela landet första gång ägt rum efter inträdet. 

4.11. 

Förbundsfullmäktige får uppdra åt förbundsstyrelsen att i förbundsfullmäktiges ställe 

fatta beslut i ett visst ärende eller i viss grupp av ärenden. Delegation får dock inte ske i 

ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

4.12. 

För förbundsstyrelsen gäller reglemente enligt bilaga A till förbundsordningen. 

 

Ägarnämnder 

4.13. 

Varje i kommunalförbundet ingående kommun bildar inom sig ett eget verksamhets-

område. 

4.14 

För varje verksamhetsområde skall det finnas en ”ägarnämnd”. 

4.15. 
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Frågor som avser verksamhetsområde, taxor, allmänna bestämmelser och investeringar 

ligger inom den lokala ägarnämnds ansvarsområde dit frågan med hänsyn till åtgärdens 

geografiska belägenhet hör. 

4.16. 

Förbundsfullmäktige skall utse ägarnämnderna. Envar av ägarnämnderna skall som 

riktnorm bestå av 5 ledamöter och 3 ersättare. Kommunfullmäktige för den kommun 

det rör kan emellertid besluta att antalet ledamöter för den kommunens ägarnämnd 

skall avvika från riktnormen uppåt eller nedåt. 

4.17. 

Respektive ägarnämnd skall uteslutande bestå av ledamöter och ersättare som är val-

bara till nämndsuppdrag i den kommun som ägarnämnden avser. Representanterna 

utses efter nominering av respektive kommuns fullmäktige. 

4.18. 

Förbundsfullmäktige utser också ordförande och en vice ordförande i respektive ägar-

nämnd. Respektive kommuns fullmäktige nominerar posterna. 

4.19. 

Ägarnämndernas ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat 

fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. 

När val sker efter ny förbundsmedlems inträde skall mandattiden avse tiden intill slutet 

av det år då val till kommunfullmäktige i hela landet första gång ägt rum efter inträdet. 

4.20. 

Förbundsfullmäktige får uppdra åt ägarnämnderna att i förbundsfullmäktiges ställe 

fatta beslut i ett visst ärende eller i viss grupp av ärenden. Delegation får dock inte ske i 

ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

4.21. 

För ägarnämnderna gäller reglemente enligt bilaga B, bilaga C, bilaga D, bilaga E 

och bilaga F till förbundsordningen. 

 

Gemensamma bestämmelser 

4.22. 

Beslut i förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen skall ske med respekt för ägar-

nämndernas uppgifter med bas i vad som anges i punkterna 3.5 och 4.1 i förbundsord-

ningen. Uppgifter som hanteras i kommunalförbundets organ och som rör sådana frå-

gor som hör till ägarnämndernas uppgiftsområden skall sålunda i kommunalförbundets 

organ behandlas under hänsynstagande till syftet med uppdelningen i särskilda verk-

samhetsområden: att genom ägarnämnderna säkerställa det lokala inflytandet hos för-

bundsmedlemmarna. 

4.23.  

Förbundsstyrelsen och ägarnämnderna får tillsätta de organ som erfordras. Utskott kan 

tillsättas, likaså olika beredningsorgan. Delegation kan beslutas enligt kommunalrät-

tens regler.  

4.24. 
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Vid förfall för ledamot i förbundsfullmäktige får endast ersättare från samma kommun 

inträda. Ersättarna i förbundsfullmäktige inträder i den turordning som bestämts av 

resp. kommunfullmäktige vid valet.  

4.25.  

Ersättarna i ägarnämnderna inträder i den turordning som gäller i respektive kommun 

enligt beslut av kommunens kommunfullmäktige. 

4.26. 

Ersättare i förbundsstyrelsen inträder i den turordning som bestämts av förbundsfull-

mäktige vid valet. Om inget annat bestäms av förbundsfullmäktige inträder i första 

rummet ersättare från samma parti och samma kommun, i andra rummet ersättare från 

andra partier från egna kommunen i den ordning som gäller i kommunen, i tredje rum-

met ersättare från samma parti från annan kommun och i fjärde rummet ersättare från 

annan kommun i enlighet med vad som anges under andra rummet.  

Ersättare från samma parti har företräde i första hand efter tidsmässigt uppdrag i styrel-

sen och i andra hand efter levnadsåldern. 

 

5 §  Revisorer 

5.1. 

Förbundsfullmäktige skall utse 8 revisorer. 

5.2 

Revisorerna utses på förslag från respektive förbundsmedlems revisionsorgan: tre från 

Malmö, två från Lund, en från Burlöv, en från Eslöv och en från Lomma.   

5.3. 

Förbundsfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande bland revisorerna. 

5.4. 

Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i förbunds-

styrelsen och ägarnämnderna. 

5.5. 

För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente enligt bilaga G till förbundsordningen. 

 

6 §  Förbundsmedlemmarnas styrning av verksamheten 

6.1. 

Medlemskommunerna skall få tillfälle till ställningstagande i principiella frågor eller 

frågor av större vikt innan kommunalförbundet fattar beslut i sådana frågor. I enlighet 

härmed skall frågor om strukturella förändringar i verksamheten, förändringar i ägan-

det av väsentliga resurser i verksamheten, grunderna för avgiftsuttaget, grundläggande 

frågor om allmänna bestämmelser, väsentliga förändringar i principerna för de ekono-

miska relationerna med medlemskommunerna och viktigare investeringsfrågor bli fö-

remål för ställningstagande från den kommun inom vars område åtgärden rör. Med 

hänsyn till att det är fråga om ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige, med en 

organisatorisk uppbyggnad som säkerställer de enskilda medlemskommunernas intres-
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sen, skall det, för att en skyldighet att inhämta medlemskommunernas ställningsta-

gande skall föreligga, vara fråga om förhållanden eller åtgärder som på ett avgörande 

sätt avviker från vad som är förutsebart eller planerat i fråga om en normal utveckling 

av verksamheten. 

6.2. 

Även utanför vad som regleras av punkt 6.1 har förbundsstyrelsen och ägarnämnderna 

möjlighet att inhämta yttrande från förbundsmedlemmarna. 

 

7 §  Initiativrätt 

7.1. 

Ärenden i förbundsfullmäktige får väckas av  

 nämnd inom kommunalförbundet 

 ledamot i förbundsfullmäktige genom motion 

 revisorerna, om ärendet gäller förvaltning som har samband med revisionsuppdra-

get 

 förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrel-

sen 

 

8 § Närvarorätt 

8.1. 

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande och/eller ansvarigt kommunalråd 

hos förbundsmedlemmarna har rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde med för-

bundsfullmäktige, förbundsstyrelse och ägarnämnd. 

Personalen har rätt till representation i förbundets olika organ i den omfattning som 

kommunallagen föreskriver. 

8.2. 

Ordförande och vice ordförande i förbundsstyrelsen och i ägarnämnd får, även om de 

inte skulle ingå i förbundsfullmäktige, delta i överläggningarna i förbundsfullmäktige, 

men inte i besluten, i ärenden som angår nämndens verksamhetsområde. 

 

9 §  Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden 

9.1. 

Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden om protokollsjustering och öv-

riga tillkännagivanden skall anslås på kommunalförbundets anslagstavla. För känne-

dom skall anslag dessutom ske på varje medlemskommuns anslagstavla.  

 

10 § Fastigheter, ledningar, m.m. 

10.1 

Kommunalförbundet är huvudman för verksamheten. Förbundet äger samtliga VA-
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anläggningar. Verksamheten ska i rimlig utsträckning säkerställa en ekonomisk och 

ekologisk hållbar utveckling hos förbundsmedlemmarna vad gäller VA-verksamheten.  

 

11 § Andel i tillgångar och skulder 

11.1. 

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar 

och skulder i förhållande till ett ur bokförda värdet av resp. verksamhetsområdes an-

läggningar härlett värde, med beaktande av medel som tillskjutits för verksamhetsom-

rådets behov av kommun och abonnenter samt under hänsynstagande till skulder hän-

förliga till resp. verksamhetsområde. 

Fördelningen av ägandet av gemensamma tillgångar som anskaffats efter bildandet av 

kommunalförbundet bestäms utifrån antalet invånare anslutna till VA anläggningarna i 

delägarkommunerna vid det årsskifte som inföll närmast före två år före den händelse 

som utlöste fördelningen.  

11.2. 

Förbundsmedlemmarna har ansvar för täckande av eventuell uppkommande brist i en-

lighet med angiven fördelningsgrund. 

11.3. 

Samma fördelningsgrund tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna till-

gångar om kommunalförbundet skulle komma att upplösas. 

 

12 § Kostnadsfördelning m.m. 

12.1. 

Finansiering av kommunalförbundets verksamhet skall ske med kostnadstäckande av-

gifter, utom vad avser uppgifter enligt 12.4 nedan. Taxor skall fastställas för varje verk-

samhetsområde för sig.  

12.2. 

Kommunalförbundet utnyttjar i första hand förbundsmedlemmarna för finansiering av 

verksamheten. Överenskommelse skall träffas om finansieringsvillkoren. Villkoren ska 

så långt möjligt vara överensstämmande hos de olika förbundsmedlemmarna. Villkoren 

ska rymmas inom begreppet ”nödvändig kostnad” enligt lagen om allmänna vatten-

tjänster.  

Finansieringen ska ha stöd i en av resp. kommun antagen finansieringsram. Som hu-

vudprincip gäller att det är den kommun inom vars område investeringen görs som i 

första hand svarar för finansieringen.  

12.3 

I den mån verksamhetens finansieringsbehov inte täcks genom förbundsmedlem enligt 

punkt 12.2 får kommunalförbundet i särskilt fall uppta externt lån för verksamhetens 

behov. Sådant lån ska hålla sig inom ramen för redovisade budgetförutsättningar eller 

enligt vad förbundsmedlemmarna eljest godkänt. Förbundet får inte ingå borgen eller 

andra ansvarsförbindelser till högre sammanlagt värde än 5 milj. kronor, utan för-

bundsmedlemmarnas godkännande. För borgen gäller i fråga om ansvar fördelningsre-
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geln i 11.1. 

12.4. 

Kostnader hänförliga till uppgifter enligt punkt 3.6 avseende administration av Malmö 

och Burlövs kommuners avfallsenhet bekostas uteslutande av Malmö och Burlövs 

kommun. 

 

13 §  Samråd m.m. 

13.1. 

Utöver vad som anges ovan under § 6 om att inhämta aktuell kommuns ställningsta-

gande till vissa i den paragrafen angivna frågor gäller att samråd skall ske med för-

bundsmedlemmarna i alla viktiga frågor där sådant samråd kan vara av värde, så att 

verksamheten har förutsättningar att utvecklas i samklang med övrig samhällsbyggnad 

m.m.  

Det ska byggas upp samrådskanaler mellan förbundet och förbundsmedlemmarnas för-

valtningsorganisationer som i relevant omfattning ger utrymme för informationsutbyte 

och möjlighet till långsiktighet och förtroende i strategiska frågor, utvecklingsfrågor 

och hållbarhetsfrågor, t.ex. i samhällsbyggnadsfrågor. 

På motsvarande sätt ska samråd i erforderlig omfattning ske i fråga om ekonomiska 

och finansiella frågor, t.ex. avseende verksamhetsplan och ekonomisk plan. 

13.2.  

Kommunalförbundet får inte bilda eller förvärva aktier eller andelar i företag utan för-

bundsmedlemmarnas godkännande. Medlemskap som inte avser den organisatoriska 

uppbyggnaden av verksamheten utan avser medlemskap i serviceorganisation eller 

motsvarande får förbundet dock självt besluta om.  

13.3 

Förbundet skall på lämpligt sätt även i övrigt hålla förbundsmedlemmarna informerade 

om utvecklingslinjerna inom verksamhetsområdet och frågor som har betydelse för 

förbundsmedlemmarna. Normalt kan detta ske genom redogörelse i samband med bud-

get och bokslut. 

13.4. 

Förbundet skall lämna förbundsmedlemmarnas kommunstyrelser erforderligt underlag 

i form av yttranden och upplysningar där så begärs.  

13.5. 

Förbundet skall aktivt delta i stadsplaneringsprocessen i de i förbundet ingående kom-

munerna.  

 

14 §  Budgetprocessen m.m. 

14.1. 

Förbundsstyrelsen skall årligen upprätta förslag till budget för kommunalförbundet 

inom de ekonomiska ramar och enligt de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad för-

bundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar i fråga om ekonomiskt engage-
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mang från medlemskommunerna, bl.a. avseende ekonomiska ramar enligt punkterna 

12.2 och 12.3.  

 

14.2. 

Budgeten för nästkommande år skall fastställas av förbundsfullmäktige före november 

månads utgång. 

14.3. 

Budgetarbetet skall samordnas med medlemskommunernas budgetarbete. Under bud-

getprocessen skall samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar i fråga om medlems-

kommunernas ekonomiska engagemang eller andra frågor av betydelse för medlem-

kommunerna. 

14.4. 

Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och 

en ekonomisk plan för den kommande treårsperioden.  

14.5. 

Förbundet skall avlämna tertialrapporter till förbundsmedlemmarna. 

 

15 §  Nyinträdande kommun 

15.1 

Kommun som vill inträda i förbundet har möjlighet att ansöka hos förbundsstyrelsen 

om inträde. Om förbundsstyrelsen finner inträde aktuellt tar förbundsstyrelsen efter 

samråd med företrädare för medlemskommunerna fram ett fullständigt förslag i frågan 

som underställs förbundsfullmäktige.  

15.2. 

För inträde krävs att medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar godkänner de 

ändringar och förslag i förbundsordning och organisation som föranleds av inträdet, 

och också godkänner ett samverkansavtal som reglerar frågor om själva inträdet av den 

nye medlemmen i förbundet.  

 

16 §  Utträde m.m. 

16.1. 

Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat 

från slutet av den månad då uppsägning skedde. Regleringen av de ekonomiska mel-

lanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i enlighet 

med vad som upptas nedan under likvidation. 

16.2.  

När uppsägningstiden enligt 16 § är till ända, skall utskiftning av utträdande förbunds-

medlems tillgångar ske.  

 

16.3.  
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Vid skifte av förbundets tillgångar gäller att den utträdande kommunen erhåller de an-

läggningar som hänför sig till det verksamhetsområde som omfattar kommunen, med 

ekonomisk reglering enligt fördelningsgrunden i 11 §. Gemensamma resurser fördelas 

enligt överenskommelse, med bas i, där inget annat kan bestämmas, antalet invånare 

anslutna till VA anläggningarna i delägarkommunerna vid uppsägningstillfället.  

16.4 

Likvidavräkning görs i i relevant omfattning.  

 

17 §  Likvidation och upplösning 

17.1. 

Om förbundsmedlemmarna beslutar att förbundet ska likvideras ska likvidationen ge-

nomföras på följande vis. Samma gäller om förbundsmedlemmarna inte kan enas om 

hur utskiftning ska gå till med anledning av uppsägning från en förbundsmedlem.  

17.2. 

Likvidation verkställs av förbundsstyrelsen i egenskap av likvidator.  

17.3 

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar gäller att varje kommun skall erhålla de 

anläggningar som hänför sig till det verksamhetsområde som omfattar kommunen med 

ekonomisk reglering enligt fördelningsgrunden i 11 §. Gemensamma resurser fördelas 

enligt överenskommelse, med bas i, där inget annat kan bestämmas, antalet invånare 

anslutna till VA anläggningarna i delägarkommunerna vid likvidationstillfället.  

17.4. 

När förbundet har trätt i likvidation, skall sådan egendom som inte går att fördela enligt 

punkt 17.3, i den mån det behövs för likvidationens fullföljande, förvandlas till pengar 

genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt, och fördelas mellan 

förbundsmedlemmarna med hänsyn till antalet invånare anslutna till VA anläggningar-

na i delägarkommunerna. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en 

ändamålsenlig avveckling. 

17.5. 

När förbundsstyrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, skall styrelsen avge 

slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i 

dess helhet. Berättelsen skall också innehålla en redovisning för skiftet av behållna 

tillgångar. Till slutredovisningen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidat-

ionstiden. 

17.6. 

Till slutredovisningen skall fogas förbundsstyrelsens beslut om vilken av förbundets 

medlemmar som skall överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. 

Som huvudprincip gäller att handlingar skall tas om hand och förvaras av den kommun 

inom vars område aktuellt verksamhetsområde ligger.  

17.7. 

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna skall överlämnas till förbunds-

fullmäktige för godkännande. Materialet skall också överlämnas till var och en av för-
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bundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna godkänts av för-

bundsfullmäktige är förbundet upplöst. 

 

17.8. 

Malmö och/eller Burlövs kommun skall kunna, utan att det påverkar förbundet i övrigt, 

kunna återföra den administrativa hanteringen av avfallsverksamheten enligt punkt 3.6 

till att höra under kommunens ansvariga organ för avfallsfrågor. 

 

18 § Tvister 

18.1. 

Tvist mellan förbundet och dess medlemmar skall, om parterna inte kan nå en frivillig 

uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande. 

 

19 §  Arvoden 

19.1. 

Arvoden till ledamöter och ersättare i förbundets organ beslutas av förbundsfullmäk-

tige med utgångspunkt från de arvodesbestämmelser som gäller i medlemskommuner-

na.  
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Uppföljning av ej slutbehandlade motioner 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige, § 29, ska kommunstyrelsen årligen till 
kommunfullmäktiges ordinarie novembersammanträde redovisa de motioner som inte 
har beretts färdigt. Kommunstyrelsen har vidare under § 173/98 uppdragit åt 
kansliavdelningen att, förutom den ordinarie redovisningen till kommunfullmäktiges 
novembersammanträde, ytterligare tre gånger under året redovisa till 
kommunstyrelsen de motioner vars beredning ännu inte har slutförts. 
 
Kansliavdelningen redovisar i skrivelse 2020-11-13 de motioner som ännu inte har 
slutbehandlats och föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige 
besluta att redovisningen läggs till handlingarna. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-21, § 173. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-21 § 173 
‒ Skrivelse 2020-11-13 från kansliavdelningen 
‒ Ej slutbehandlade motioner 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Redovisningen av ej slutbehandlade motioner läggs till handlingarna. 

 
______________________ 
 
Sändlista  
Kommunfullmäktige 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Skrivelse avseende redovisning av ej slutbehandlade motioner 

Ärende 
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige, § 29, ska kommunstyrelsen årligen till 
kommunfullmäktiges ordinarie novembersammanträde redovisa de motioner som inte har beretts 
färdigt. Kommunstyrelsen har vidare under § 173/98 uppdragit åt kansliavdelningen att, förutom den 
ordinarie redovisningen till kommunfullmäktiges novembersammanträde, ytterligare tre gånger 
under året redovisa till kommunstyrelsen de motioner vars beredning ännu inte har slutförts. 

Nedanstående förteckning visar de motioner som ännu inte har slutbehandlats. 

Motionär Inkommen Innehåll Beredningsstadium 
Martha Henriksson 
Witt (C), Lars-Göran 
Svensson (C) & Lena 
Svensson (C)  

2019-03-14  Motion om måltiders 
klimatpåverkan  
KS/KF 2019:140  

Remitterad till kommunstyrelsen och barn- 
och 
utbildningsnämnden för yttrande. Behandlad 
av barn- och utbildningsnämnden 2020-09-
01. Behandlad av kommunstyrelsen 2020-
11-18. 

Lena Svensson (C), 
Lars-Göran 
Svensson (C) & 
Martha Henriksson 
Witt (C)  

2019-08-21  Motion angående 
utökade möjligheter 
till installation av 
solceller  
KS/KF 2019:303  

Remitterad till tekniska nämnden, miljö- och 
byggnadsnämnden och kommunstyrelsen 
för yttrande. Behandlad av miljö- och 
byggnadsnämnden 2019-11-19 och tekniska 
nämnden 2020-06-15. Behandlad av 
kommunstyrelsen 2020-09-30.  

Jimmy Ringström 
(SD), 
Oscar Sedira (SD), 
Jeanette Larson (SD) 
& Anders Bergström 
(SD)  

2019-09-05  Motion angående att 
skapa en park med 
förskola och 
äldreboende i 
Bjärred  
KS/KF 2019:309  

Remitterad till barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, 
tekniska nämnden, planeringsavdelningen 
och kommunstyrelsen för 
yttrande. Behandlad av socialnämnden 
2020-02-25, barn- och utbildningsnämnden 
2020-03-31 och tekniska nämnden 2020-06-
15. Behandlad av kommunstyrelsen 2020-
09-30. 

Per Bengtsson (S) 2019-10-02  Motion angående 
återskapande av 
kommunalt 
bostadsbolag  
KS/KF 2019:322  

Remitterad till socialnämnden, tekniska 
nämnden och kommunstyrelsen/ekonomi-
avdelningen för yttrande. Behandlad av 
socialnämnden 2020-03-31 och tekniska 
nämnden 2020-06-15. Behandlad av 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2020-11-24 
Kansliavdelningen 
Vår referens: Maria Franzén 
Direkttel: 040-641 16 45
E-post: maria.franzen@lomma.se
Diarienr: KS KF/2020:131
Er referens:
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kommunstyrelsen 2020-09-30.  
Jimmy Ringström 
(SD), Jeanette 
Larson (SD), 
Oscar Sedira (SD) & 
Anders Bergström 
(SD)  

2019-12-05  Motion angående 
införande av krav på 
goda kunskaper i 
svenska inom HVO-
verksamhet  
KS/KF 2019:385  

Remitterad till socialnämnden och 
kommunstyrelsen för yttrande. Behandlad 
av socialnämnden 2020-09-29. 

Jimmy Ringström 
(SD), Jeanette 
Larson (SD), 
Oscar Sedira (SD) & 
Anders Bergström 
(SD)  

2019-12-05  Motion angående 
införande av 
begäran om utdrag ur 
belastningsregistret 
vid anställning i 
kommunal 
verksamhet  
KS/KF 2019:386  

Remitterad till socialnämnden, barn- 
och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen 
och HR-avdelningen för yttrande. Behandlad 
av barn- och utbildningsnämnden 2020-03-
31 och socialnämnden 2020-09-08.   

Per Bengtsson (S)  2020-04-21  Motion om 
inrättande av 
fritidsbank i Lomma 
kommun  
KS/KF 2020:118  

Remitterad till kultur- och fritidsnämnden 
och kommunstyrelsen för yttrande. 
Behandlad av kultur- och fritidsnämnden 
2020-09-28. 

Kristina Thored (FB)  2020-04-23  Motion om revidering 
av regler för arvoden 
till förtroendevalda I 
Lomma kommun  
KS/KF 2020:120  

Remitterad till kommunstyrelsen för 
yttrande.  

Per Bengtsson (S)  2020-06-10  Motion gällande 
turismstrategi  
KS/KF 2020:159  

Remitterad till Ulrika Forsgren Högman. 

Kristina Thored (FB)  2020-09-10  Motion angående 
lokalisering av 
kommunens 
förvaltning och 
administration  
KS/KF 2020:208  

Remitterad till planeringsavdelningen, svar 
senast 2020-11-18.  

Kristina Thored (FB), 
Staffan Åkerlind 
(FB)  

2020-09-10  Motion angående 
utvecklande 
av Sportcenter på 
Borgeby IP-området  
KS/KF 2020:209  

Remitterad till kultur- och fritidsnämnden, 
svar senast 2020-12-22.  

Lena Svensson (C), 
Lars-Göran 
Svensson (C), 
Martha Henriksson 
Witt (C)   

2020-10-09  Motion angående 
cykelställ vid Långa 
bryggan  
KS/KF 2020:238  

Remitterad till tekniska nämnden, svar 
senast 2020-12-20.  

Per Bengtsson (S) 2020-10-21 Motion angående 
upprustning av 
området vid Folkets 
hus 
KS/KF 2020:244 

Remitterad till tekniska nämnden och 
planeringsavdelningen, svar senast 2021-02-
08 
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Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

− Redovisningen av ej slutbehandlade motioner läggs till handlingarna. 
 
  
 
 
Maria Franzén  
Utredare/kommunsekreterare 
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Enkel fråga 

Till Socialnämndens ordförande 

Enkel fråga gällande särskilda boende för äldre under rådande förhållande med pandemin. 

Lomma kommun har fått massiv kritik gällande kvalitén på våra särskilda boende för äldre 
och av IVO efter deras inspektion. 

Socialnämnden utlovade krav på en åtgärdsplan från Frösunda, uppföljning via 
oannonserade besök varje vecka och deltagande från Socialförvaltning/nämnd (Socialchef 
respektive Socialnämndens ordförande) på alla anhörigträffar. Vidare skulle man 
vidareutveckla rapportering, utredning och analys av rapporterade avvikelser 

Jag ställde frågan vid KF mötet den 11 juni och fick då svar att pga. besöksförbud, kunde inga 
oannonserade besök genomföras och man hade inte kunnat få anhörigsynpunkter då 
anhörigträffar inte kunnat genomföras. Vidare fick jag då inte svar på om det upprättats en 
åtgärdsplan av Frösunda och hur Socialnämnden följer upp de åtgärder som anges här. 

Min fråga idag efter att besöksförbudet har upphört avser hur genomförs och kvalitetssäkras 
oannonserade besök och har synpunkter från anhöriga inhämtats? Har en åtgärdsplan 
upprättats? Om Ja hur följer Socialnämnden upp de åtgärder som anges här. Hur har 
utredning och analys av rapporterade avvikelser vidareutvecklats?  

Tacksam för svar vid Kommunfullmäktigemöte 2020-10-22 då frågan är mycket angelägen.  

 

Rune Netterlid 

Socialdemokraterna 

Lomma 2020-10-15 
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