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1 Ekonomiska konsekvenser
1.1 Introduktion
De elva kommunerna Kävlinge, Lomma, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp,
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
och bolag 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 förväntas kostnaderna 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 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
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återvinna material i kretsloppet. Att ta kostnader för minskad 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 de som genomför upphandlingen och tjänstepersoner i de olika
verksamheterna med 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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