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Datum

Diarienummer

2020-10-19

KS 2020/293

Kommunstyrelsen

Renhållningsordning för Trelleborgs kommun
2021 – 2030.
Sammanfattning
Trelleborgs kommuns nuvarande renhållningsordning gäller till och med år 2020
och en ny renhållningsordning har tagits fram. 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).

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-19
Antagande av ny renhållningsordning för Trelleborgs kommun 2021-2030, TSN
2020/44
Samrådsredogörelse renhållningsordning 2020-08-31, TSN 2020/44
Beslut om utställning och remiss av ny renhållningsordning i Trelleborgs kommun,
2020-03-11, TSN 2020/44

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta den gemensamma kretsloppsplanen 2021-2030 med tillhörande bilagor,
med giltighetstid från 1 januari 2021
att anta avfallsföreskrifterna, vilket innebär fastställande av 1-63 §§ samt bilaga 1
och 2. Giltighetstid från 1 januari 2021. Avsnittet ”information” ingår inte i
föreskrifter för avfallshantering och kan ändras av teknisk serviceförvaltning vid
behov.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Samtliga kommunala bolag

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173
Org.nr 212000-1199
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Ärendet
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 1
april till 15 maj 2020. Inkomna synpunkter och svar finns i bilaga A. 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 att ha betydelse för främjandet av hållbar
utveckling. I huvudsak är denna påverkan positiv.
Med ovanstående resonemang som grund gör Teknisk serviceförvaltning
bedömningen att genomförandet av kretsloppsplanen kommer att ha stor betydelse
för hållbar utveckling inom avfallshanteringen för kommunen och bedöms
innebära betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvens-beskrivning har därför
tagits fram.
Arbetet med miljöbedömning, inklusive miljökonsekvensbeskrivning, har skett
parallellt med arbetet med framtagande av kretsloppsplanen.

