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Datum

Diarienummer

2019-02-01

KS 2018/485

Kommunstyrelsen

Remiss från SBN om handlingsplan mikroplast
Handlingsplan för att minska spridningen av mikroplaster i Trelleborgs kommun –
Projekt mikroplaster, skickades på remiss till samtliga nämnder och kommunala
bolag under våren 2018. Kommunstyrelsen yttrade sig 2018-05-30 KS §180.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om reviderad version 2018-08-14 (SBN
2018/104 § 137). Kommunstyrelsen beslutade att återremittera handlingsplanen till
samhällsbyggnadsnämnden för komplettering av beskrivning av kostnader för
genomförande. 2018-11-07 §307. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-1218 (§217) att skicka handlingsplanen på remiss till samtliga nämnder och bolag för
inhämtning av kostnadsberäkning. Föreligger nu beskrivning av kostnadsberäkning
för åtgärder där kommunstyrelsen är ansvarig för genomförande.

Beredning
Handlingsplan för att minska spridningen av mikroplaster i Trelleborgs kommun –
Projekt mikroplaster skickades på remiss till samtliga nämnder och kommunala
bolag under våren 2018. Kommunstyrelsen yttrade sig 2018-05-30 KS §180.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om reviderad version 2018-08-14 (SBN
2018/104 § 137). Föreligger nu förslag till Handlingsplan för att minska
spridningen av mikroplaster och annat mikroskräp i Trelleborgs kommun för beslut
i kommunfullmäktige.

Beredning
Syftet med handlingsplanen är att starta upp det lokala arbetet med att minska och
begränsa spridningen av mikroskräp, mikroplaster och farliga kemiska ämnen till
miljön i Trelleborgs kommun. Spridningen av mikroskräp, mikroplaster och farliga
kemiska ämnen i miljön anses vara ett av de största hoten mot en ekologiskt hållbar
utveckling. Handlingsplanen har sin grund i bland annat det nationella
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och de lokalt antagna miljömålen. Dessutom finns
även kemikaliefrågor integrerade i 8 av de 17 globala målen för Agenda 2030.
Handlingsplanen är även ett led i arbetet med kommande Lokal Kemikalieplan för
Trelleborgs kommun. Handlingsplanen består i huvudsak av tre delar; en inledande
del, flertalet delprojekt med tillhörande åtgärder och avslutningsvis en beskrivande
del som förklarar varför vi ska arbeta med att ta bort mikroplaster från miljön.
Handlingsplanen avslutas med referenser.

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

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00
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Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr 212000-1199
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För genomförande anger handlingsplanen olika tidshorisonter för genomförande
med start 2018 och sluttider 2020 och 2025 beroende på åtgärd. Det är viktigt att
tidsplan och ansvar tydliggörs i ledningssystemet för att säkerställa att uppföljning
kan göras.

Konsekvensbeskrivning
Följande konsekvenser har sedan tidigare redovisats i beredningen av ärendet för
kommunstyrelsen:
Den stora majoriteten av åtgärder i handlingsplanen ryms inom befintlig
verksamhet då det gäller att följa lagkrav och utföra tillsynsarbete, samt bevaka
kunskapsläget och möjligheten till externfinansiering på olika områden. Utifrån
kommunens reglementen utgör detta ordinarie ansvar för respektive nämnd och
styrelsen.
Miljövinsterna med genomförandet av handlingsplanen är avsevärda och mätbara
då exempelvis underlag med uppmätt tillförsel av mikroplaster till Östersjön finns
och kan följas upp. Det är också i enlighet med antagna miljömålsprogram och
avfallsplan.
Kostnaden för genomförandet ligger till stor del inom ordinarie ram och
verksamhet. Merkostnaden för miljökrav i upphandlingar är beroende av
marknadens mognadsnivå. Då mikroplaster under flera år har varit föremål för
forskning och bidragit till en ökad andel ersättningsprodukter, har också
marknaden för alternativa produkter ökat och mognat.
En kostnad som tydligt tillkommer är den som faller på Trelleborgs Hamn gällande
insamling av marint skräp. Beloppet beror på om åtgärden ryms inom olika
externfinansierade projekt där Trelleborgs Hamn har varit mycket framgångsrika,
om man gör det till ett forskningsprojekt och den faktiska kostnaden för nämnda
produkt i handlingsplanen.
En annan insats som tillkommer med Handlingsplanen är i några fall
informationsåtgärder, vilka kan komma att medföra vissa merkostnader för
verksamheterna.
Merkostnaderna för vissa produkter och aktiviteter kommer att övervägas av
miljövinsterna med ett bibehållet djur- och naturliv i havet utanför Trelleborgs
kust, möjligheten till bibehållen eller utökad fiskenäring, minskad exponering för
invånare av miljögifter i olika former, samt en attraktiv och skräpfri boendemiljö
och turistdestination.
Nu tillkommer fördjupad kostnadsberäkning utifrån samhällsbyggnadsnämndens
önskan om att styrelsen inkommer med specifika kostnader.

Kostnader för kommunstyrelsens aktiviteter i planen
Enligt handlingsplanen ska kommunstyrelsen genomföra vissa åtgärder. De
redovisas i nedan tabell med uppskattad kostnad.
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Aktivitet

Uppskattad kostnad/resursbehov

Delprojekt 1, omvärldsbevakning

Arbetstid, ca 2h/månad. Tidsplanen
anges som löpande, vilket betyder att
det är 24h/år.

Delprojekt 5, åtgärd nr 4.

Arbetstid, ca 2 arbetsdagar. Alternativt
samordning med utskick genom andra
kanaler till medborgare. Cf Delprojekt
11. Tidsplanen anges som löpande.

Delprojekt 10, nr 2

Utredning. Uppskattad kostnad ca
200tkr och genomförs senast 2020
enligt tidsplanen.

Delprojekt 11, nr 2

Arbetstid, ca 1 arbetsdag, samordnas
med utskick i delprojekt 5, åtgärd nr 4.

Delrpojekt 11, nr 4

Att verka för att handlingsplanen
arbetas in i Stratsys innebär ingen
kostnad. Att arbeta in handlingsplanen
i Stratsys beräknas däremot ta 2
arbetsdagar.

Summering

Ca 8 arbetsdagar/år och 200tkr

Barnchecklistan
Genom att målmedvetet arbeta med åtgärderna i Miljöavdelningens framtagna
handlingsplan för att minska spridningen av mikroplaster i Trelleborgs kommun –
Projekt mikroplaster, kommer Trelleborgs kommun att bidra till en mer hållbar
utveckling och därmed även på ett bra sätt tillvarata barns, ungas och kommande
generationers rättigheter till en tillgänglig, ren och hållbar miljö i framtiden.
Trelleborgs kommun tar genom handlingsplanen ett övergripande kommunalt
ansvar för dagens och morgondagens marina miljö gällande mikroplaster.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta
Att besvara samhällsbyggnadsnämnden med yttrandet.

Skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

