Bilaga 6

Samrådsredogörelse-omfattar hela
renhållningsordningen

Avfallsplan 2012 - 2015
för Lomma kommun

2010-12-01

Avfallsplan 2011-2015 för Lomma kommun

Omfattning av samrådet
Denna samrådsredogörelse omfattar hela Renhållningsordningen, dvs både Avfallsplanen och
Föreskrifter om avfallshantering.

Bakgrund till samråd
En viktig del i arbetet med renhållningsordningen är att samråda med berörda aktörer och att
fånga upp önskemål och erfarenheter utifrån olika perspektiv. Lomma kommun ska på lämpligt
sätt och i skälig omfattning samråda med ”fastighetsinnehavare och verksamheter som kan ha ett
väsentligt intresse i saken” när förslag till renhållningsordning upprättas.
Innan renhållningsordningen antas ska förslaget ställas ut för granskning för allmänheten under 4
veckor innan förslaget antas.

Gemensamt samråd gällande avfallsplanering med Länsstyrelsen för alla Sysavkommuner och gällande miljöbedömning av renhållningsordningen
Samråd med Länsstyrelsen har delvis genomförts gemensamt för Sysav-kommunerna vid
ett möte och genom annan kommunikation mellan Sysav och Länsstyrelsen. Nedan
redogörs för samrådet.


SAMRÅD MED LÄNSSTYRELSEN FÖR MILJÖBEDÖMNING AV AVFALLSPLANEN
DEN 24 MARS 2010
Länsstyrelsen har bjudits in för en gemensam diskussion av miljöbedömning av
avfallsplaner vid ett möte med Sysavs delägarkommuner den 24 mars 2010. Deltagare vid
samrådet framgår av bilaga 1.
Vid mötet redogör Sysav för hur Sysavs delägarkommuner samverkar i framtagande av
renhållningsordningen samt planering och genomförande av åtgärder i denna. För
närvarande pågår framtagande av ny renhållningsordning för perioden 2011-2015.
Vid mötet gås planeringen för vad miljöbedömningen ska innehålla och hur den ska
utföras igenom med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen och Sysav-kommunerna är överens om
att en miljöbedömning behöver genomföras för Sysav-kommunernas
renhållningsordningar.
Länsstyrelsen anser utifrån Sysav-kommunernas presentation vid mötet att den
övergripande planen för miljöbedömning ser bra ut men att miljöbedömningen ska
kompletteras med Nulägesbeskrivning och Samstämmighet med andra planer och
program.
Vid mötet beslutas att ett utkast till mall för miljöbedömning för Sysav-kommunerna ska
skickas till Länsstyrelsen för yttrande innan slutlig kommunspecifik miljöbedömning
upprättas. Vidare enas man om att Länsstyrelsen ska ingå i den remissgrupp som
respektive Sysav-kommun skickar ut sin slutliga kommunanpassade renhållningordning till
i samrådprocessen.
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Åtgärder till respektive kommuns renhållningsordning planeras att upprättas i samband
med att kommunerna upprättar sina årliga verksamhetsplaner (eller andra liknande
dokument) för att renhållningsordningen ska bli ett levande dokument. Åtgärder som tas
fram i samband med årliga verksamhetsplaner för Sysav-kommunerna ska skickas in till
Länsstyrelsen varje år.
Årlig uppföljning av måluppfyllelse mot delmål genomförs gemensamt för Sysavkommunerna enligt diskussion med Länsstyrelsen och skickas årligen in till Länsstyrelsen,
gemensamt för alla kommuner (med undantag av Malmö-Burlöv) via Sysav i samband
med den årliga uppföljningen.


Länsstyrelsens yttrande över mall för Miljökonsekvensbeskrivning
(Miljöbedömning)
Länsstyrelsen har getts möjlighet att yttra sig över Sysav-kommunernas mall för
Miljökonsekvensbeskrivning till avfallsplanen.
I mail daterat 18 maj 2010 skriver Länsstyrelsen enligt följande ”Länsstyrelsen har inga
synpunkter på upplägget av MKB:n till renhållningsordningen. Det ser bra ut. Återkom
gärna när ni fått mer input från kommunerna.”
Skriftlig delgivning av Renhållningsordningen
Förslag till Renhållningsordning skickades ut på remiss till interna intressenter inom
kommunen och externa intressenter den 15 april 2011. Synpunkter kunde lämnas fram till
den 20 maj 2011.
Utskick genomfördes enligt följande sändlista:
Interna
- Nämnder i kommunen
- LSAB
Externa
- Länsstyrelsen
- Region Skåne
- Riksbyggen
- HSB
- Stena fastighetsbolag
- Hyresgästföreningen
- Naturskyddsföreningen Lomma –Bjärred
- HSO Handikappförening
- Näringslivet i Lomma
- SITA
- HTI
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Tabell 1: Inkomna remissvar från interna och externa intressenter
Kommunstyrelsen
Kultur- och
fritidsnämnden
Miljö- och
byggförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden
Länsstyrelsen i
Skåne län

Tillstyrker tekniska nämndens
förslag till revidering
Ingen erinran

-

I föreskrifterna §45 står det i
andra punkten ”för annat
avfall än trädgårdsavfall”.
Detta undantag bör strykas.
Om dispens behövs måste en
redogörelse inkomma om på
vilket sätt det ska ske.
Godkänna yttrandet över
förslag till ny renhållningsordning
Länsstyrelsen anser att planen
bör kompletteras med:
-En sammanställning av de
uppgifter som ska lämnas
till Länsstyrelsens sammanställning enligt bilaga 1 till
Naturvårdsverkets föreskrifter
och allmänna råd (2006:6)
om innehållet i en kommunal
avfallsplan.

Ingen åtgärd

-

-

Via SYSAV har en dialog förts
med länsstyrelsen om hur redovisningen av uppgifter enligt
föreskriften om avfallsplanering
ska ske. Dialogen har lett fram
till ett förslag att stödja sig på
den rapporteringsmodul för
avfallsplanering som finns i
Avfalls Sveriges statistikverktyg
Avfall Web, för att på så sätt få
en enhetlig redovisning. Denna
behöver inte nödvändigtvis vara
en bilaga till avfallsplanen, utan
kan redovisas separat med de
intervall som länsstyrelsen önskar. SYSAV kommer att slutföra
dialogen och informera kommunerna om vad som överenskommes.
Kommun: Lomma
År: 2010
Datum när planen antogs:
Ansvarig nämnd: Tekniska
Övriga medverkande nämnder:
Miljö- och byggförvaltningen
Befolkning, totalt: 21559
Datum: 2010-12-31
Antal hushåll
I småhus: 6002
I flerbostadshus: 2673
Insamlad mängd restavfall:
2432 ton
Insamlad mängd matavfall:
1293 ton
Insamlad mängd farligt avfall:
Insamlad mängd FTI-avfall:

4 (8)

Avfallsplan 2011-2015 för Lomma kommun

1870 ton
- Det bör framgå i vilken kommun respektive anläggning
är belägen.
Samtliga tillstånds- eller anmälningspliktiga anläggningar för återvinning eller
bortskaffande av avfall inom
kommunen ska finnas med i
sammanställningen, även de
som inte drivs av SYSAV.
Sammanställning av anläggningar som omfattas av § 5
bör kompletteras med uppgift om kapacitet (ton/år)
samt tillåten avfallsmängd
enligt tillstånd. Dessa uppgifter ska rapporteras till
Naturvårdsverket och i de
fall de inte direkt framgår
av tillstånden bör en uppskattning göras.

- Klassning av deponier enligt
§ 6 inklusive risken för
olägenheter bör ske genom
en orienterad studie enligt
Naturvårdsverkets rapport
4981 ”Metodik för inventering av förorenade områden (MIFO) eller motsvarande.
Det bör framgå på vilket sätt
den angivna klassningen
korresponderar med MIFOklassningen.

Åtgärdat

Miljökontoret har i sin kontrolloch tillsynsplan för 2011 som
prioriterad uppgift att påbörja
arbetet med riskklassificering av
ett par fastigheter i MIFO-databasen. En fullständig riskklassificering av resterande fastigheter
enligt MIFO-databasen är under
2011 nedprioriterat.

-Tabellen över avslutade deponier bör förtydligas så
läsaren kan förstå vilka deponier det är som avses. Om
hänvisning sker till någon
rapport ska rapporten vara
lättillgänglig för den som
läser avfallsplanen.
- Länsstyrelsen är positiv till
att SYSAV är ansvarig för
den årliga rapporteringen till
Länsstyrelsen men vill påpeka att rapporteringen ska om
fattta samtliga avfallsanläggningar inom området.
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Ingen åtgärd.
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Hyresgästföreningen
Region södra Skåne

Naturskyddsföreningen
I Lomma-Bjärred

- Det saknas upplysning i
kommunen om var det finns
miljöstationer i Lomma för
miljöfarligt avfall.

Se bilaga 4, Avfallsanläggningar
och avslutade deponier sid. 9.

- Det ska finnas miljöstationer
i Lomma-Bjärred.

Avvaktar SYSAVs utredning

- Det behövs fler återvinningsstationer i Lomma-Bjärred.

Avvaktar utfallet av fastighetsnära hämtning.

- Vi efterlyser tidningstunnor
i bostadsområdena.

Avvaktar utfallet av fastighetsnära hämtning.

- I paragraf 2.3 i Avfallsplanen
börjar de fyra målformuleringarna med:
”Att öka mängden”
bör skrivas
”Att öka andelen”

Ingen åtgärd.

- I bilaga 3 Nulägesbeskrivning förekommer motstridiga
sifferuppgifter vid jämförelse
stycket 2 och tabell 1.

Felaktigheterna är åtgärdade.

Utställning
Förslag till renhållningsordning ställdes ut under perioden 2011-08-08 – 2011-09-09 på
kommunhuset i Lomma samt på biblioteken i Lomma och Bjärred. Detta annonserades i
Sydsvenska Dagbladet och Skånska Dagbladet.
Synpunkter/ remissyttrande har under utställningstiden inkommit från HSB Brf Sandstenen
i Lomma och från miljöpartiet de gröna.
Synpunkter/remissyttrande redovisas i tabell 2 nedan.
Tabell 2: Inkomna svar från utställningen
HSB Brf Sandstenen

Bilaga 2 Uppföljning av avfallsplan 2006-2010:
Info saknas att Miljöstation
etableras 2010 och info om
detta saknas på kommunens
hemsida.

Åtgärdat

HSB Brf Sandstenen

Bilaga 32.1.7 Farligt avfall:
Se ovan

Åtgärdat
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HSB Brf Sandstenen

Miljöpartiet

Miljöpartiet

Miljöpartiet

Miljöpartiet

Föreskrifter om
avfallshantering för Lomma
kommun:
På sid. 17 framgår att det finns
3 st. storlekar på behållare
190 l, 370 l och 660 l. Vi tolkar
detta som att vi åter kan få
kärl för trädgårdsavfall på 660
l med 4 hjul i stället för
nuvarande 370 l med 2 hjul.
Miljöpartiet anser att
kommunens delmål varken är
konkreta eller detaljerade.
Målen måste ha ett startvärde
avseende tid och mängd och
ett målvärde som är mäbart.
Se exempel nedan.

Texten på sidan (17) 18 är en
allmänt hållen informationstext.
Valmöjligheterna för kommuninnevånarna regleras i
renhållningstaxan för Lomma
kommun.
Här är behållarstorlekarna
190l, 240l och 370l.

Ett antal av delmålen i avfallsplanen följs upp via Avfall Web,
som är ett statistikprogram
framtagen av branschorganisationen Avfall Sverige. Med
hjälp av detta program kan vi ta
fram särskild sammanställning
för avfallsplanering där vi kan
följa upp delmålen.
Exempel till konkretisering av
För att delmål 1.3 skall kunna
delmål 1.3.
följas upp enligt ert förslag så
Minska mängden mat som
måste renhållningsfordonen
kasseras från kommunens
vara utrustade med
egna storkök med startår
vägningsfunktion. I nuvarande
2010 med XX ton per år till
entreprenad har inte fordonen
80% av detta år 2012 och till
denna utrustning eftersom
60% av detta år 2015.
renhållningstaxan inte är
baserad på vägning.
Inriktningsmål 5 i
I den pågående entreprenaden
avfallsplanen:
finns redan kravet att
Avfallstransporterna bör på sikt sopbilarna skall använda gas
drivas miljövänligt. I samband
som drivmedel.
med nästa upphandling av
På tankställena i Malmö är det
renhållningsentreprenad
en blandning av naturgas och
anser vi att krav ska ställlas
biogas.
på miljövänliga bränslen, t.ex. När Sysav producerar egen
biogas eller miljömärkt el som
biogas så skall den användas.
drivmedel av
I dagsläget produceras biogasen
avfallstransporterna. Sysavs
i Kristianstad eftersom Sysavs
egna bränslen bör användas
anläggning i Malmö är en
för att sluta kretsloppet.
förbehandlingsanläggning.
Inriktningsmål 4 i
Från biogasreaktorn fås en
Miljökonsekvensbeskrivninge
blandning som innehåller metan
n, avsnitt 6.4.4 under
(65%) och koldioxid. Gasen
”Bedömning av
uppgraderas till ren biogas. Det
miljöpåverkan”
finns olika tekniker för denna
Då organiskt avfall behandlas
uppgradering. Koldioxiden som
genom rötning, utvinnes
enas bort kan inte anses som
energi i form av biogas
fossil.
(metan och koldioxid).
Vi anser att användning av
Vi undrar om koldioxiden ingår
organiskt avfall leder till en
i biogasen? Den bör då tas
minskning av utsläpp av koldioupp som en negativ
xid med fossilt ursprung.
miljökonsekvens. Eller tas den
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Miljöpartiet

Miljöpartiet

Miljöpartiet

omhand separat? Hur kan
den i så fall användas?
I både avfallsplanen (avsnitt
3.1) och i miljökonsekvensbeskrivningen (avsnitt 1.4 och
7.1) står följande:
Utsläpp av koldioxid med
fossilt ursprung minskar till
följd av en ökad insamling av
organiskt avfall till biologisk
behandling för produktion av
biogas. Detta leder till positiva
effekter på miljöområdet
Begränsad klimatpåverkan.
Vår invändning är att insamling
av organiskt avfall inte
automatiskt leder till en
minskning av utsläpp av
fossilt koldioxid. Vi föreslår
följand formulering:
Produktion av biogas från
organiskt avfall kan leda till
minskad användning av
fossila bränslen. Detta leder
till positiva effekter på
miljöområdet
Begränsad klimatpåverkan.
Avsnittet Konsekvenser av
avfallsplanens genomförande
i Avfallsplanen (avsnitt 3.1)
och i miljökonsekvensbeskrivningen (i avsnitt 1.4 och
avsnitt 7.1) bör kompletteras
med följande negativa
konsekvenser:
- Utsläpp till mark och
grundvatten. Detta gäller t ex
vid deponi av aska. Här finns
risk för lakvatten med b la
tungmetaller.
- Rötning av organiskt avfall
kan ge upphov till luktproblem
Det har kommit en ny
Avfallsförordning (2011:927)
som började gälla den 9
augusti. I Föreskrifter för
avfallshantering för Lomma
kommun §1 bör man skriva in
den nya. Den som anges
(Avfallsförordning 2001:1063)
har upphört att gälla.
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Se ovanstående avsnitt.

Under avsnitt ”Konsekvenser av
avfallsplanens genomförande”
kommer vi att lägga till
Utsläpp till mark och
grundvatten som en negativ
miljöaspekt.
Vad gäller luktproblem från
rötning av organiskt avfall så
klarar dagens teknik av detta.

Det är rätt att
avfallsförordningen (2001:1063)
har upphört att gälla och är
ersatt med (2011:927). Vi
kommer att införa denna
förändring i avfallsplanen.

